
เวลา
วนั

หมายเหต ุ: * เปน็วชิาข้อสอบกลาง

                  

SP103
บาลีไวยากรณ์ ๓

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.
ภาษาและวัฒนธรรม

พระมหาบญุสุข สุทธฺญิาโณ, ผศ./ผศ.ดร.บญุเชิด ช านิศาสตร์

๒๐๐ ๑๐๒

๐๐๐ ๑๕๑ (เรียนห้อง C500)

๐๐๐  ๑๐๙ (เรียนรวม สังคม,พทุธ,เทคโนฯ)

รศ.พเิศษ ดร.อนิถา ศิริวรรณ/รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชัย/ผศ.ดร.นเิวศน ์วงศ์สุวรรณ

ความเป็นครูวิชาชพี

ธรรมนิเทศ (หอ้ง C213)

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

พระครูสังฆรักษก์ติติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก /พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.

๐๐๐ ๑๑๖ (เรียนรวม สังคม,ไทย)
ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ (ห้อง C500)

ศาสนาทั่วไป(เรยีนรวม หอ้ง C๓๑๓)

พระครูพมิลธรรมภาณ,ผศ.ดร./พระพระมหาศรัญย์วตัร์ กิตฺติวชีโร,ดร.

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
       ชัน้ปีที่  ๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๓๑๓

อังคาร

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.ดร.สิน  งามประโคน

จันทร์

๒๐๐ ๑๐๑

พุธ
พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐

๐๐๐ ๒๑๐ (ชั้นปี ๑ สังคม,ภาษาไทย)

พฤหัสฯ

SP101

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐

นิสิต จ านวน ๒๒ รปู/คน 

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

SP102

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๑

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
บาลีไวยากรณ์ ๑

ศุกร์

ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ (ห้อง 313) บาลีไวยากรณ์ ๒

๐๐๐ ๑๔๗(คณะครุฯ+มนุษย)์
พระไตรปิฎกศึกษา*(ห้อง C500)
รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชัย/พระครูวิรุฬหสุ์ตคุณ,ดร.

๐๐๐ ๑๐๗ (ครุฯ+มนุษย์) (ห้อง C500)

เทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
อ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา/อ.สายหยุด มีฤกษ/์ดร.ทองดี ศรีตระการ

๐๐๐  ๒๖๒ (เรียนรวม เอกสังคม,ไทย)

๐๐๐ ๑๐๘ (คณะครุฯ+มนุษย)์

ปรัชญาเบือ้งตน้(ห้อง C500)
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. 

๐๐๐ ๑๕๘(คณะครุฯ+มนุษย)์
ประวัตพิระพุทธศาสนา*

ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน/์พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร.(ห้อง C500)

พบอาจารย์ทีป่รกึษา
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หมายเหต ุ: * เปน็วชิาข้อสอบกลาง

                  

๐๐๐ ๒๑๐ (ชั้นปี ๑ สังคม,ภาษาไทย)

SP103

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๒๑๓

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐

๐๐๐ ๑๕๑ (เรียนห้อง C500)

๐๐๐ ๑๕๘(คณะครุฯ+มนุษย)์
ปรัชญาเบือ้งตน้(ห้อง C500)

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐

SP101
บาลีไวยากรณ์ ๑

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

เทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ธรรมนิเทศ (หอ้ง C213)

อังคาร

รศ.พิเศษ ดร.อินถา ศิริวรรณ/รศ.ดร.สุทธพิงษ์ ศรีวชิัย/ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

๐๐๐  ๑๐๙ (เรียนรวม เอกไทย,องักฤษ)

พฤหัสฯ ความเป็นครูวิชาชพี

พระครูสังฆรักษก์ติติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๒๐๐ ๑๐๑

รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชัย/พระครูวิรุฬหสุ์ตคุณ,ดร. อ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา/อ.สายหยุด มีฤกษ/์ดร.ทองดี ศรีตระการ

๐๐๐ ๑๔๗(คณะครุฯ+มนุษย)์

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐

       ชัน้ปีที่  ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

พระไตรปิฎกศึกษา*(ห้อง C500)

รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก /พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.

ศาสนาทั่วไป(หอ้ง C๕๑๒)

บาลีไวยากรณ์ ๓

จันทร์

ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้(ห้อง 313)
SP102

บาลีไวยากรณ์ ๒

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

ศุกร์

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ (ห้อง C500)

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

นิสิต จ านวน ๑๖ รปู/คน 

รศ.ดร.สิน  งามประโคนพระครูพิมลธรรมภาณ,ดร./พระครูโอภาสนนทกติต์ิ,ผศ.ดร.
พระมหาศรัญย์วตัร์ กิตฺติวชีโร

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

ประวัตพิระพุทธศาสนา*

๐๐๐ ๑๐๗ (ครุฯ+มนุษย์) (ห้อง C500)

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

๐๐๐ ๑๑๖ (เรียนรวม สังคม,ไทย)
พุธ

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐

๐๐๐ ๑๐๘ (คณะครุฯ+มนุษย)์

๐๐๐  ๒๖๒ (เรียนรวม เอกสังคม,ไทย)
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน/์พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร.(ห้อง C500)

พบอาจารย์ทีป่รกึษา

๒๐๐ ๑๐๒
ภาษาและวัฒนธรรม

พระมหาบญุสุข สุทธฺญิาโณ, ผศ./ผศ.ดร.บญุเชิด ช านิศาสตร์



เวลา
วนั

๒๐๐ ๑๐๒
ภาษาและวัฒนธรรม

พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ, ผศ./ผศ.ดร.บุญเชดิ ช านิศาสตร์

หมายเหต ุ: * เปน็วชิาข้อสอบกลาง

                  

รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก /พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.

๒๐๐ ๑๐๒
ภาษาและวัฒนธรรม

พระมหาบญุสุข สุทธฺญิาโณ, ผศ./ผศ.ดร.บญุเชิด ช านิศาสตร์

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

รศ.พเิศษ ดร.อินถา ศิริวรรณ/รศ.ดร.สุทธพิงษ์ ศรีวชิัย/ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

SP101

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

บาลีไวยากรณ์ ๑

SP102
บาลีไวยากรณ์ ๒

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

พระครูสังฆรักษก์ติติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ 
พระมหาศรัญย์วตัร์ กิตฺติวชีโร

๒๐๐ ๑๐๑
ความเป็นครูวิชาชพี

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐

รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชัย/พระครูวิรุฬหสุ์ตคุณ,ดร.

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

พบอาจารย์ทีป่รกึษา

ศุกร์

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐๑๑.๐๐-๑๒.๓๐

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๓๑๖

อ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา/อ.สายหยุด มีฤกษ/์ดร.ทองดี ศรีตระการ

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐

๐๐๐  ๒๖๒ (ชั้นป ี๑ องักฤษ,พทุธ,เทคโนฯ)

ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน/์พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร.(ห้อง C500)

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

อังคาร

รศ.ดร.สิน  งามประโคน

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

๐๐๐ ๑๕๑ (เรียนห้อง C500)
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๑

พฤหัสฯ
พระครูพิมลธรรมภาณ,ดร./พระครูโอภาสนนทกติต์ิ,ผศ.ดร.


ธรรมนิเทศ (หอ้ง C316)

นิสิต จ านวน ๑๕ รปู/คน 

SP103
ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ (ห้อง C316)

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๐๐๐ ๑๑๖ (เรียนรวม อังกฤษ,พุทธ,เทคโนฯ)

       ชัน้ปีที่  ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

พุธ

๐๐๐ ๒๑๐(ชั้นปี ๑ องักฤษ,พทุธ,เทคโนฯ)

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

พระไตรปิฎกศึกษา*(ห้อง C500)

๐๐๐ ๑๐๘ (คณะครุฯ+มนุษย)์

เทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บาลีไวยากรณ์ ๓

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

จันทร์
๐๐๐ ๑๔๗(คณะครุฯ+มนุษย)์ ๐๐๐ ๑๐๗ (ครุฯ+มนุษย์) (ห้อง C500)

๐๐๐ ๑๕๘(คณะครุฯ+มนุษย)์
ปรัชญาเบือ้งตน้(ห้อง C500) ประวัตพิระพุทธศาสนา*

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. 

๐๐๐  ๑๐๙ (เรียนรวม สังคม,พทุธ,เทคโนฯ)

ศาสนาทั่วไป(เรยีนรวม หอ้ง C๓๑๓)
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ประวัตพิระพุทธศาสนา*ปรัชญาเบือ้งตน้(ห้อง C500)

พบอาจารย์ทีป่รกึษา

พระครูสังฆรักษก์ติติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

อังคาร
๐๐๐ ๑๑๖ (เรียนรวม อังกฤษ,พุทธ,เทคโนฯ)

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๑
๐๐๐ ๑๕๑ (เรียนห้อง C500)

จันทร์

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

พุธ

ศุกร์

๐๐๐ ๑๔๖ (๒(๒-๐-๔))
แตง่แปลบาลี

พฤหัสฯ
๐๐๐  ๑๐๙ (เรียนรวม สังคม,พทุธ,เทคโนฯ)

ศาสนาทั่วไป(เรยีนรวม หอ้ง C๓๑๓)
รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก /พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.

พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐

บาลีไวยากรณ์ ๓
SP103

SP101
บาลีไวยากรณ์ ๑

ธรรมนิเทศ (หอ้ง C316)

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

นิสิต จ านวน ๑๒ รปู/คน 

พระครูพิมลธรรมภาณ,ดร./พระครูโอภาสนนทกติต์ิ,ผศ.ดร.
 รศ.ดร.สิน  งามประโคน 

๐๐๐  ๒๖๒ (ชั้นป ี๑ องักฤษ,พทุธ,เทคโนฯ)

ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ (ห้อง C316)
พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

๐๐๐ ๒๑๐(ชั้นปี ๑ องักฤษ,พทุธ,เทคโนฯ)

๐๐๐ ๑๔๔ (๒(๒-๐-๔))

ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ (ห้อง ๓๑๖)
พระมหาศรัญย์วตัร์ กิตฺติวชีโร,ดร. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. 

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง
วรรณคดบีาลี

พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชัย/พระครูวิรุฬหสุ์ตคุณ,ดร.

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๐๐๐ ๑๐๘ (คณะครุฯ+มนุษย)์

ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน/์พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร.(ห้อง C500)

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
       ชัน้ปีที่  ๑  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

พระมหาญาณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน,ดร.

เทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๕๑๔

๐๐๐ ๑๔๗(คณะครุฯ+มนุษย)์ ๐๐๐ ๑๐๗ (ครุฯ+มนุษย์) (ห้อง C500)

SP102
บาลีไวยากรณ์ ๒

อ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา/อ.สายหยุด มีฤกษ/์ดร.ทองดี ศรีตระการ

พระไตรปิฎกศึกษา*(ห้อง C500)

๐๐๐ ๑๕๘(คณะครุฯ+มนุษย)์
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๒๐๓ ๒๐๑  ,๓(๓-๐-๖)
สังคมสมยัใหม่

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ./พระมหาภาธร อินทะพลู,ดร.
๐๐๐ ๒๖๐ ,๒(๒-๐-๔)

การปกครองคณะสงฆ์ไทย**
รศ.ดร.สมศักด์ิ บุญปู/่พระครูกิตติญาณวสิิฐ,ผศ.ดร.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน
รศ.พลวฒัน์ ชุมสุข/พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

๐๐๐ ๒๓๘ ,๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๐๔ ,๒(๒-๐-๔)

ดร.ล าพอง กลมกูล
สถิตเิบือ้งตน้และการวิจัย

๐๐๐ ๒๖๑ ,๒(๒-๐-๔)

ดร.ณัฐรัชต์ สถิตอริยวาณิช ผศ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

กฎหมายทัว่ไป
๐๐๐ ๑๐๒ ,๒(๒-๐-๔)

จันทร์

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชัน้ปีที่  ๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๓๑๔
 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

อ.ฤทธจิกัร จนัทิมา/พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

 ปฏิบัตวิิชาชพีในสถานศึกษา ๒
๐๐๐ ๒๖๓ ,๒(๒-๐-๔)

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา**

๒๐๐ ๒๑๐  ,๒ (๑-๒-๓)

นิสิต จ านวน ๑๒ รปู/คน 

พธุ

พระครูสังฆรักษ์จกัรกฤษ ภริูปญฺโญ,ผศ.ดร./พระเทิดศักด์ิ สันตินธโร, ดร.

ศุกร์

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

อังคาร

พฤหสัฯ

พบอาจารย์ทีป่รกึษา

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๒๕๓ ,(๒)(๑-๒-๔)
ธรรมภาคปฏิบัต ิ๓

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.

๐๐๐ ๒๔๒ ,๒(๒-๐-๔)
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.เกษม แสงนนท/์พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.
๒๐๐ ๒๐๔ ,๓(๒-๒-๕) ห้อง C๕๐๐

ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร./ดร.ทัศนีย์ มงคลรัตน์
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อังคาร

ศุกร์

พฤหสัฯ

พธุ

จันทร์

รศ.พลวฒัน์ ชุมสุข/พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

พระครูสังฆรักษ์จกัรกฤษ ภริูปญฺโญ,ผศ.ดร./พระเทิดศักด์ิ สันตินธโร, ดร.

๐๐๐ ๒๖๐ ,๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ,(๒)(๑-๒-๔)
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์/พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

๐๐๐ ๒๓๘ ,๒(๒-๐-๔)
สถิตเิบื้องตน้และการวิจัย(ห้อง๒๑๔)

อ.ฤทธจิกัร จนัทิมา/พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๒๑๔

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

ธรรมภาคปฏิบัต ิ๓
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.

๐๐๐ ๒๔๒ ,๒(๒-๐-๔) (หอ้ง ๓๑๗)

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

ชัน้ปีที่  ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กฎหมายทัว่ไป (ห้อง ๓๑๗)

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

๒๐๐ ๒๑๐  ๒ ,(๑-๒-๓)

ดร.ล าพอง กลมกูล

รศ.ดร.สมศักด์ิ บุญปู/่พระครูกิตติญาณวสิิฐ,ผศ.ดร.

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๓  ,๒(๒-๐-๔)

ดร.ณัฐรัชต์ สถิตอริยวาณิช

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา**

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

พ้ืนฐานคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระมหาสมศักด์ิ ธนปญฺโญ

นิสิต จ านวน ๑๗ รปู/คน 

การปกครองคณะสงฆ์ไทย**(ห้อง๓๑๗)

๐๐๐ ๒๖๑  ,๒(๒-๐-๔)

พบอาจารย์ทีป่รกึษา

 ปฏิบัตวิิชาชพีในสถานศึกษา ๒
ดร.พธิพบิลูย์ กาญจนพพิธิ

๒๐๐ ๒๐๔ ,๓(๒-๒-๕)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร (ห้อง ๓๑๔)

๐๐๐ ๑๐๒ ,๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๔ ,๒(๒-๐-๔)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน(หอ้ง๓๑๗)

พระครูโสภณพทุธศิาสตร์,ผศ.ดร./ดร.ทศันีย์ มงคลรัตน์

๒๐๔ ๒๐๑ ,๓(๓-๐-๖)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
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๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐

๐๐๐ ๑๐๔ ,๒(๒-๐-๔) (ห้อง ๒๑๔)

ศุกร์

สถิตเิบือ้งตน้และการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๓๑๗

ธรรมภาคปฏิบัต ิ๓

อ.ฤทธจิกัร จนัทิมา/พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.

พ้ืนฐานคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.

พระครูโสภณพทุธศิาสตร์,ผศ.ดร./ดร.ทศันีย์ มงคลรัตน์
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร

ชัน้ปีที่  ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รศ.พลวฒัน์ ชุมสุข/พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

พระครูสังฆรักษ์จกัรกฤษ ภริูปญฺโญ,ผศ.ดร./พระเทิดศักด์ิ สันตินธโร, ดร.

๐๐๐ ๑๐๒ ,๒(๒-๐-๔)

พระมหาบญุสุข สุทธญิาโณ,ผศ.

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

นิสิต จ านวน ๑๕ รปู/คน 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา**

สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ

จันทร์

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

การปกครองคณะสงฆ์ไทย**

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

อังคาร

พบอาจารย์ทีป่รกึษา

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

๒๐๕ ๒๐๒ ,๓(๓-๐-๖)

พฤหสัฯ
รศ.ดร.สมศักด์ิ บุญปู/่พระครูกิตติญาณวสิิฐ,ผศ.ดร.

๐๐๐ ๒๔๒ ,๒(๒-๐-๔)

พธุ

ดร.ล าพอง กลมกูล

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

๐๐๐ ๒๖๓  ,๒(๒-๐-๔) ๒๐๐ ๒๐๔ ,๓(๒-๒-๕)

๒๐๐ ๒๑๐  ๒ ,(๑-๒-๓)
 ปฏิบัตวิิชาชพีในสถานศึกษา ๒

พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ผศ.ดร.

๐๐๐ ๒๖๐ ,๒(๒-๐-๔) (ห้อง ๒๑๔)

ดร.ณัฐรัชต์ สถิตอริยวาณิช

กฎหมายทัว่ไป

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

๐๐๐ ๒๓๘ ,๒(๒-๐-๔) (ห้อง C ๒๑๔)

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

๐๐๐ ๒๕๓ ,(๒)(๑-๒-๔)
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์/พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

๐๐๐ ๒๖๑  ,๒(๒-๐-๔) (ห้อง ๒๑๔)
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SP ๑๐๗

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

       ชัน้ปีที่  ๒  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C๕๑๕

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

กฏหมายทั่วไป (เรียนรวม C314) เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน
อ.ฤทธจิกัร จนัทิมา/พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.

๐๐๐ ๑๐๒ (เรียนรวม) ๐๐๐ ๒๔๒ (เรียนรวม เอกอังกฤษ, พุทธ,เทคโน)

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย(ห้อง C314)
พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

วรรณคดบีาลี

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

๐๐๐ ๑๐๔ (เรียนรวม C314)

แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔

๐๐๐ ๑๔๖ (๒(๒-๐-๔))

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (ห้อง C314)
ดร.ณัฐรัชต์ สถิตอริยวาณิช

พ้ืนฐานคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีฯ
ดร.เกษม แสงนนท์ (ห้องคอมฯ C๑๑๕)

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

รศ.ดร.สมศักด์ิ บญุปู่/พระครูกติติญาณวสิิฐ,ดร.

นิสิต จ านวน ๙ รปู/คน 

พระครูวรุิฬหสุ์ตคุณ,ดร.

พฤหสัฯ
๐๐๐ ๒๕๓ (เรยีนรวม)

พธุ
พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

SP ๑๐๘

๐๐๐ ๒๖๓ (เรียนรวม C314)

แตง่แปลบาลี
๐๐๐ ๑๔๔ (๒(๒-๐-๔))

ศุกร์

SP ๑๐๙
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕

พระครูวรุิฬหสุ์ตคุณ,ดร.พระครูสังฆรักษ์จกัรกฤษ ภริูปญฺโญ,ผศ.ดร./พระเทิดศักด์ิ สันตินธโร, ดร.

๐๐๐ ๒๖๐ (เรียนรวม C314)
การปกครองคณะสงฆ์ไทย

พระครูวรุิฬหสุ์ตคุณ,ดร.

ดร.ล าพอง กลมกูล

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
อังคาร

๐๐๐ ๒๔๒ (เรียนรวม เอกอังกฤษ, พุทธ, เทคโนฯ)

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๓

จันทร์ พบอาจารย์ทีป่รกึษา

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐



เวลา
วนั

หมายเหต ุ:
                  

การวัดและประเมนิการเรียนรู้ 

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ/อาจารยฉ์ัตรชัย ธารพล

นิสิต จ านวน ๒๒ รูป/คน 

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร./พระเทิดศักด์ิ สันตินธโร, ดร.

การประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๐๐ ๓๐๙ ,๓(๒-๒-๕)

๒๐๓  ๓๐๘  ๓(๓-๐-๖)
ประวัตศิาสตร์โลก

๒๐๓  ๓๑๔    ๒(๑-๒-๓)
สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

๒๐๓  ๓๐๕ ๓(๓-๐-๖)

๒๐๐ ๓๑๑ ,๒(๑-๒-๓)

ภูมศิาสตร์กายภาพ
๒๐๓  ๓๐๖  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๐๗  ๓(๓-๐-๖)

รัฐศาสตร์เบือ้งตน้
ดร.ทองดี ศรีตระการ/ดร.สุรชัย แก้วคูณ

ผศ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา ดร.ล าพอง กลมกูล
๒๐๓  ๓๑๓   ๒(๒-๐-๔)

หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก/ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

พระศักด์ิดา อคฺคปญฺโญ/อาจารย์จ ารัส พรหมบตุร

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

พบอาจารย์ที่ปรกึษาประวัตศิาสตร์เอเชยี

อังคาร

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
        ชัน้ปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้อง C315
 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

จันทร์

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

๑. หยุดเรียนวนัพระ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

พธุ

พฤหสัฯ

พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม

ศุกร์

๐๐๐ ๓๕๕ ,(๒)(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๕

พระมหาสมบติั ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.



เวลา
วนั

๒๐๐๓๐๙,๓(๒-๒-๕)

การวัดและประเมินการเรียนรู้

ดร.ล าพอง กลมกูล

หมายเหต ุ:
                  

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

พบอาจารย์ที่ปรกึษา

ดร.ล าพอง กลมกูล

๒๐๔ ๓๐๕,๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๓๐๘  ,๓(๓-๐-๖)
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย

๒๐๐ ๓๐๙ ,๓(๒-๒-๕) (ห้อง ๓๑๘)

ร้อยกรองไทย

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
        ชัน้ปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระมหาสมบติั ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.

๐๐๐ ๓๕๕ ,(๒)(๑-๒-๔) ๒๐๔ ๓๐๗  ,๓(๓-๐-๖)
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๕

พระมหาสมศักด์ิ ธนปญฺโญ

การวัดและประเมนิการเรียนรู้ 

การใชภ้าษาไทย
อาจารย์ปรภสัร์ มาสะอาด

ดร.พรีวฒัน์ ชัยสุข

๒๐๐ ๓๑๑ ,๒(๑-๒-๓) (ห้อง ๒๑๕)
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา

ศุกร์

๑. หยุดเรียนวนัพระ  วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 

อังคาร

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C215

พธุ

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

๒๐๔  ๓๑๐  ๓(๒-๒-๕)

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

จันทร์

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง
พฤหสัฯ

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

ดร.พธิพบิลูย์ กาญจนพพิธิ

นิสิต จ านวน ๒๑ รูป/คน 

๒๐๔ ๔๒๕  ,๒(๒-๐-๔)
วิวัฒนาการของวรรณคดไีทย

พระคมกริช กิตฺติวาที
๒๐๔ ๓๑๔  ,๒(๑-๒-๓)



เวลา
วนั

๒๐๐๓๐๙,๓(๒-๒-๕

การวัดและประเมินการเรียนรู้

ดร.ล าพอง กลมกูล

หมายเหต ุ:
                  

พระมหาสมบติั ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.

๒๐๕ ๔๒๖  ,๒ (๒-๐-๔)

การใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
Mr.Mark/ผศ.ดร.บญุมี

อังคาร

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา

๒๐๐ ๓๐๙ ,๓(๒-๒-๕)

ชัน้ปีที่  ๓  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

๒๐๕ ๓๐๔,๓ (๒-๒-๕)

จันทร์

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C318

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชส้ือ่ประสม

๒๐๕ ๔๑๕  ,๓ (๒-๒-๕)

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พธุ

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

๒๐๕ ๓๐๗  ,๓ (๓-๐-๖)
ภาษาศาสตร์เชงิประวัติ
พระณรงค์ ฐานวฑฺุโฒ,ผศ.ดร.

พฤหสัฯ

ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชน
พระมหาภทัรวชิญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.

พบอาจารย์ที่ปรกึษา

๒๐๕ ๓๐๕,๓ (๒-๒-๕)

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

ศุกร์

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

๐๐๐ ๓๕๕ ,(๒)(๑-๒-๔)

การเขยีนภาษาอังกฤษ

๒๐๐ ๓๑๑ ,๒(๑-๒-๓) ห้อง ๒๑๕

๒๐๕ ๔๓๔,๒ (๑-๒-๓)

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๕

ผศ.ดร.บญุมี พรรษา/พระมหารุ่งเพชร ศรีอุทมุพร,ดร.
การวัดและประเมนิการเรียนรู้ 

วรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเดก็
พระมหาบญุสุข สุทธญิาโณ,ผศ.

นิสิต จ านวน ๑๒ รูป/คน 

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

๑. หยุดเรียนวนัพระ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 
๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

ดร.วรีะพงษ ์แพงค าฮัก

ดร.ล าพอง กลมกูล



เวลา
วนั

201 304 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

210 309 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเครือข่าย
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท/์อาจารย์นพดล เพ็ญประชุม

หมายเหต ุ:
                  

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
พระครูพิศาลสรวุฒิ

พบอาจารย์ทีป่รึกษา
210 305 3(3-0-6)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผศ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา/อาจารย์อภิชาติ รอดนิยม

210 301 3(2-2-5)
การพัฒนาสื่อดจิิทัล

ดร.อุดร เขียวอ่อน

210 204 3(3-0-6)
ความน่าจะเปน็และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประวทิย์ ชัยสุข/ อาจารย์ศรี แก้วงาม

210 309 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเครือข่าย

ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์/อาจารยน์พดล เพ็ญประชุม

210 205 3(2-2-5)

ศุกร์

นิสิต จ านวน 5  รูป/คน 
๑. หยุดเรียนวนัพระ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ ์ 
๒. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

พฤหสัฯ

พธุ

อังคาร
000 355 2(1-2-4)

ธรรมภาคปฎิบัติ 5
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

จันทร์
201 304 3(2-2-5)

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชัน้ปีที่  ๓  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C515
 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐



เวลา

วนั

หมายเหต ุ:  ๑.  หยุดวนัพระ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ์

 ๓. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

พฤหสัฯ

ศุกร์

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
        ชัน้ปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้อง C413
 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

จันทร์

๒๐๓ ๔๒๗ (๒(๑-๒-๓)) (ห้อง C113 ชั้น 1)

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

๒๐๐ ๔๑๑ ๒(๘๐)
ฝึกปฏิบัตวิิชาชพีระหว่างเรียน ๑

ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์/อ.ประวิทย์ ชัยสุข

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ./รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข

๒๐๓ ๓๑๔ (๓(๓-๐-๖)) เรียนห้อง C413ชั้น 1

เศรษฐศาสตร์เบือ้งตน้

๒๐๓ ๔๒๔ (๓(๓-๐-๖))

นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

พระครูสังฆรักษจ์กัรกฤษณ์ ภริูปญฺโญ,ผศ.ดร./พระสิทธิสิงหเสนี,ดร.
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

๒๐๓ ๔๑๗ (๓(๒-๒-๕)) เรียนห้อง C113 ชั้น 1
การสอนสังคมศึกษา

๒๐๓ ๔๑๙ (๓(๓-๐-๖))
ภูมศิาสตร์อาเซียน

ดร.ทองดี ศรีตระการ/อาจารย์ฉัตรชัย ธารพล
๒๐๓ ๓๑๒ (๓(๓-๐-๖)) เรียนห้อง C113 ชั้น 1

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

นิสิต จ านวน ๒๙ รปู/คน 

พธุ

พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม/พระศักด์ิดา อคฺคปญฺโญ
๒๐๓ ๔๑๘ (๓(๒-๒-๕)) เรียนห้อง C113 ชั้น 1

การวิจัยทางสังคมศึกษา
ผศ.ดร.บุญมี พรรษา/อ.ฤทธิจักร จันทิมา

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

 

พระครูโสภณพุทธศิาสตร์,ผศ.ดร./พระมหานันทวทิย ์ธรีภทฺโท,ดร.


             ๒ . เรียนวนัจันทร์ เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาสามัญเพิ่มเติมเทา่นั้น

พบอาจารย์ทีป่รกึษาอังคาร

พุทธปรัชญาการศึกษา



เวลา

วนั
๒๐๔ ๔๑๙ (๓(๒-๒-๕))
การวิจัยทางการสอนภาษาไทย

๒๐๔ ๓๑๑ (๓(๒-๒-๕))
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

หมายเหต ุ:  ๑.  หยุดวนัพระ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ์

 ๓. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

ศุกร์

พฤหสัฯ

พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

นิสิต จ านวน ๑๗ รปู/คน 

ดร.พธิพบิลูย์ กาญจนพพิธิ

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐๑๑.๐๐-๑๒.๐๐๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

พระมหาทรงวทิย์ วริทธฺฐิายี
อังคาร

พธุ

๒๐๔ ๓๑๑ (๓(๒-๒-๕)) เรียนห้อง C218 ชั้น 2 ๒๐๔ ๓๐๙ (๓(๒-๒-๕)) เรียนห้อง C218 ชั้น 2

ภาษาเขมรในภาษาไทย

จันทร์

๒๐๔ ๔๒๙ (๒(๒-๐-๔))

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
        ชัน้ปีที่ ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเดก็
๒๐๙ ๔๒๒ (๓(๓-๐-๖))

คตชินวิทยา
พระมหาสมศักด์ิ ธนปญฺโญ

๒๐๔ ๔๑๙ (๓(๒-๒-๕))
การวิจัยทางการสอนภาษาไทย

ดร.พรีวฒัน์ ชัยสุข

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

๒๐๘ ๔๒๐ (๓(๒-๒-๕))

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C414

             ๒ . เรียนวนัจันทร์ เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาสามัญเพิ่มเติมเทา่นั้น

ส านวนไทย เรียนห้อง C218 ชั้น 2
พระคมกริช กิตฺติวาที

๒๐๐ ๔๑๑ ๒(๘๐)
ฝึกปฏิบัตวิิชาชพีระหว่างเรียน ๑
พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ,ผศ.

๒๐๔ ๔๑๗ (๓(๒-๒-๕)) เรียนห้อง C218 ชั้น 2
วาทการ

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย



เวลา
วนั

๒๐๕ ๓๑๖ (๓(๒-๒-๕))
การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พระมหาสันทัด โสตฺถิวงฺโส,ดร.

๒๐๕ ๓๐๖ (๓(๒-๒-๕))

ภาษาศาสตร์พ่ือการสอนภาษาอังกฤษ
ดร.วรีะพงษ ์แพงค าฮัก

หมายเหต ุ:  ๑.  หยุดวนัพระ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนันักขัตตฤกษ์

 ๓. วนัใดที่ตรงกับวนัพระยกไปเรียนชดเชยวนัศุกร์

การใชภ้าษาอังกฤษส าหรับบุคลากรส านักงาน
พระมหาภทัรวชิญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.

ประวัตแิละวิวัฒนาการภาษาอังกฤษ
พระณรงค์ ฐานวฑฺุโฒ,ผศ.ดร.

 เปิดเรียนวันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                             ส้ินสุดวันที ่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐๕ ๓๑๑ (๓(๒-๒-๕))

๒๐๐ ๔๑๑ ๒(๘๐)

๒๐๕ ๔๓๐ (๓(๓-๐-๖))

พระมหาบญุสุข สุทธฺญิาโณ,ผศ.
การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

๒๐๕ ๔๒๑ (๒(๑-๒-๓))

ภาษาศาสตร์พ่ือการสอนภาษาอังกฤษ
ดร.วรีะพงษ ์แพงค าฮัก

        ชัน้ปีที่ ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

ตารางสอนปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

พัก
 ๑

 ช
ั่วโ

มง
พฤหสัฯ

จันทร์ ฝึกปฏิบัตวิิชาชพีระหว่างเรียน ๑

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง C415

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

พระมหาสันทดั โสตฺถิวงฺโส,ดร.

๒๐๕ ๓๐๖ (๓(๒-๒-๕))

อังคาร

ผศ.วงศพทัธ ์ชาติเสถียรวงศ์

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐๑๐.๐๐-๑๑.๐๐

พธุ

ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาอังกฤษ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

๒๐๕ ๔๑๙ (๓(๒-๒-๕))

๒๐๕ ๓๑๖ (๓(๒-๒-๕))
การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

๒๐๕ ๓๑๗ (๓(๐-๖-๖))

นิสิต จ านวน ๑๔ รปู/คน 

พบอาจารย์ทีป่รกึษา

เทคนิคการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Mr. Mark/ผศ.ดร.บญุมี พรรษา

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

ศุกร์

             ๒ . เรียนวนัจันทร์ เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาสามัญเพิ่มเติมเทา่นั้น


