
 

 

 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

กิจ
กก

รม
แน

ะแ
นว

 / 
พบ

อา
จา

รย
์ที่ป

รึก
ษา

 ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

๑๖.๒๐ น. – ๑๗.๑๐ น. 
๑๗.๑๐  น. – ๑๘.๐๐ น. 

 
วันจันทร์ 

บส.๐๐๒ 
กฎหมายคณะสงฆ์ 

พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล 

บส. ๐๑๘ 
นวัตกรรมทางการศึกษา 
พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ 

บส. ๐๑๙ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร,ดร 

บส.๐๐๔ 
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์  

พระถนัด  วฑฺฒโน,ดร. 
พระครูศรีธรรมวราภรณ์ 

 
วันอังคาร 

บส. ๐๐๑  
การปกครองคณะสงฆ์ 

พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

บส. ๐๑๗ 
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปจัจุบัน 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 

บส. ๐๐๕ 
การบริหารงานสาธารณูปการ 
พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ 

.บส. ๐๐๓  
พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. 

 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

 



 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) 
เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 
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๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

 
 

จันทร์ 

วน.๐๐๔ 
กรรมฐานในพระพุทธศาสนา 
พระครูสุนทรกาญจนาคม 

วน.๐๐๒ 
วิปัสสนาวงศ์ 

พระปลัดธวัช สุทฺธจิตฺโต 
 

วน.๐๑๕ 
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 

พระครูกาญจนธรรมชัย 

 
 

อังคาร 

วน.๐๐๕ 
สำนักวิปัสสนาในสังคมไทย 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ 

วน.๐๐๑ 
พระไตรปิฎกศึกษา 

พระครูใบฏีกาวัชระ  นิมโล 

วน.๐๐๓ 
วิสุทธมิรรคศึกษา 

พระสมุห์สมโภชน์ อนิฺทวริิโย 
 

 

  
หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

 



 
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑ 

เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 
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๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

๑๖.๒๐ น. – ๑๗.๑๐ น. 
๑๗.๑๐  น. – ๑๘.๐๐ น. 

 
วันจนัทร ์

๐๐๐ ๑๑๖ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร.  
อาจารย์วิจารณ์  กุลชนะรัตน์ 

 ๐๐๐ ๑๔๗ 
พระไตรปิฎกศึกษา* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

๐๐๐ ๑๐๘ 
ปรัชญาเบื้องต้น 

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

SP  ๑๐๑ 
บาลีไวยากรณ์  ๑ 

พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล 

 

 
วันองัคาร 

๐๐๐  ๒๕๙ 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

๐๐๐ ๑๐๔ 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
พระครูกาญจนกิจโสภณ,ดร. 

   ๐๐๐  ๑๐๗ 
  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ 

SP ๑๐๓ 
บาลีไวยากรณ์  ๓ 

พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ 

 
วันพุธ 

    ๐๐๐  ๑๔๕ 
บาลีไวยากรณ์ 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

๐๐๐  ๑๕๘ 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๐๐๐ ๑๕๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 

SP  ๑๐๒ 
บาลีไวยากรณ์  ๒ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 
 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 



 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๒ 
เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 
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๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

๑๖.๒๐ น. – ๑๗.๑๐ น. 
๑๗.๑๐  น. – ๑๘.๐๐ น. 

 
วันจนัทร ์

๐๐๐  ๑๑๘ 
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย 

๐๐๐  ๒๕๓ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 
พระปลัดมานะ  ฐิตสีโล   

  ๐๐๐  ๒๖๐ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 
พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 
พระครูกาญจนกิจโสภณ,ดร. 

SP ๑๐๗ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๓ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร, 
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

 

 
วันองัคาร 

๐๐๐  ๒๖๓  
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. 

๐๐๐  ๒๓๘  
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
พระมหาญาณภัทร อติพโล 

 

๐๐๐  ๒๖๑ 
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 
ดร.สมศักดิ์ เปรมประยูร 

SP ๑๐๘ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๔ 

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ 

 
วันพุธ 

๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตร์ 

ดร.อัมพร  ทองเหลือง 
ดร.อยุษกร งามชาติ 

๐๐๐ ๑๔๔ 
วรรณคดีบาลี* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายทั่วไป 

พระมหาแวนสนั  พุทฺธสีโล 
อาจารย์ธัชเศรษฐ์  อธิอัครทวีโชติ 

SP ๑๐๙ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๕ 

พระมหาบุญเรือง  สิริปญฺโญ 
 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

 



 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่  ๓ 
เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา ๐๙.๐๐  - ๐๙.๕๐  ๐๙.๕๐ – ๑๐.๔๐  
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๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐  ๑๓.๕๐– ๑๔.๔๐ ๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ ๑๕.๓๐-๑๖.๒๐ ๑๖.๒๐-๑๗.๑๐ ๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ 

 
วันจนัทร ์

     ๑๐๑ ๔๓๐ 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 

พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. 

๑๐๑ ๓๐๖ 
หลักพุทธธรรม 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ 

๐๐๐  ๓๕๕ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 
พระปลัดมานะ ฐิตสีโล 

 

 

 
วันองัคาร 

๑๐๑ ๓๐๑ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 
พระครูใบฎีกาวัชระ นิมโล 

๑๐๓  ๓๑๔ 
ศาสนาเปรียบเทียบ 
ดร.อยุษกร งามชาติ 

พระมหาแวนสัน  พุทฺธสีโล 

๑๐๑ ๓๐๘ 
ธรรมบทศึกษา 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

 
วันพุธ 

๑๐๑ ๓๐๒ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 
พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ,ดร. 

๑๐๑ ๓๐๗ 
พุทธปรัชญาเถรวาท 

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 
พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย 

๑๐๑ ๔๐๓ 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 

พระมหาญาณภัทร อติพโล 
พระครูกาญจนกิจโสภณ,ดร 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร ์

 



 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่  ๔ 
เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา ๐๙.๐๐  - ๐๙.๕๐  ๐๙.๕๐ – ๑๐.๔๐  

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 
กิจ

กก
รม

แน
ะแ

นว
 / 

พบ
อา

จา
รย

์ที่ป
รึก

ษา
 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐  ๑๓.๕๐– ๑๔.๔๐ ๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ ๑๕.๓๐-๑๖.๒๐  ๑๖.๒๐-๑๗.๑๐   ๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ 

 
วันจนัทร ์

๑๐๑ ๔๓๗  
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

พระปลัดธวชั  สทฺุธจิตฺโต 

๑๐๑ ๔๒๙ 
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. 

๑๐๑ ๔๓๒ 
มังคลัตถทีปนีศึกษา 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

 

 

 
วันองัคาร 

๐๐๐ ๔๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 
พระครูศรีกาญจนกิตติ 
พระปลัดมานะ  ฐิตสีโล 

๑๐๑ ๔๑๔ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 

          พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
 

๑๐๓ ๓๑๔ 
ศาสนาเปรียบเทียบ 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 
ดร.อยุษกร งามชาติ 

 
วันพุธ 

๑๐๑ ๔๒๗ 
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร,ดร. 
 

๑๐๑ ๔๑๖ 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร.  

 

๑๐๑ ๔๑๓ 
พุทธศิลปะ 

พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 
หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 



 
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ชั้นปีที่ ๑ 

เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 
กิจ

กก
รม

แน
ะแ

นว
 / 

พบ
อา

จา
รย

์ที่ป
รึก

ษา
 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

๑๖.๒๐ น. – ๑๗.๑๐ น. 
๑๗.๑๐  น. – ๑๘.๐๐ น. 

 
วันจนัทร ์

๐๐๐  ๒๕๙ 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ,ดร. 

 ๐๐๐ ๑๔๗ 
พระไตรปิฎกศึกษา* 

พระครูใบฎีกาวัชระ นิมโล 

๐๐๐ ๑๐๘ 
ปรัชญาเบื้องต้น 

พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย  

SP  ๑๐๑ 
บาลีไวยากรณ์  ๑ 

พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล 
 

 
วันองัคาร 

๐๐๐ ๑๑๖ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
พระถนัด  วฑฺฒโน,ดร. 

๐๐๐ ๑๐๔ 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ 

   ๐๐๐  ๑๐๗ 
  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ 

SP ๑๐๓ 
บาลีไวยากรณ์  ๓ 

พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ 

 
วันพุธ 

    ๐๐๐  ๑๔๕ 
บาลีไวยากรณ์ 

พระเทพปริยัติโสภณ 

๐๐๐  ๑๕๘ 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

ดร.อยุษกร งามชาติ 

๐๐๐ ๑๕๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

พระปลัดมานะ  ฐิตสีโล 

SP  ๑๐๒ 
บาลีไวยากรณ์  ๒ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 
 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 
 



 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ชั้นปีที่ ๒ 
เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

กิจ
กก

รม
แน

ะแ
นว

 / 
พบ
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รึก
ษา

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

๑๖.๒๐ น. – ๑๗.๑๐ น. 
๑๗.๑๐  น. – ๑๘.๐๐ น. 

 
วันจนัทร ์

๐๐๐  ๑๑๘ 
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย 

๐๐๐  ๒๕๓ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 
พระปลัดมานะ  ฐิตสีโล   

  ๐๐๐  ๒๖๐ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 
พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 
พระครูกาญจนกิจโสภณ,ดร. 

SP ๑๐๗ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๓ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร, 
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

 

 
วันองัคาร 

๐๐๐  ๒๖๓  
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. 

๐๐๐  ๒๓๘  
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
พระมหาญาณภัทร อติพโล 

 

๐๐๐  ๒๖๑ 
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 
ดร.สมศักดิ์ เปรมประยูร 

SP ๑๐๘ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๔ 

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ 

 
วันพุธ 

๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตร์ 

ดร.อัมพร  ทองเหลือง 
ดร.อยุษกร งามชาติ 

๐๐๐ ๑๔๔ 
วรรณคดีบาลี* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายทั่วไป 

พระมหาแวนสนั  พุทฺธสีโล 
อาจารย์ธัชเศรษฐ์  อธิอัครทวีโชติ 

SP ๑๐๙ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๕ 

พระมหาบุญเรือง  สิริปญฺโญ 
 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 



 
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุร ี
ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ชั้นปีที่ ๑ 

เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 
กิจ

กก
รม

แน
ะแ

นว
 / 

พบ
อา

จา
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์ที่ป
รึก

ษา
 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

๑๖.๒๐ น. – ๑๗.๑๐ น. 
๑๗.๑๐  น. – ๑๘.๐๐ น. 

 
วันจนัทร ์

๐๐๐ ๑๑๖ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร.  
อาจารย์วิจารณ์  กุลชนะรัตน์ 

 ๐๐๐ ๑๔๗ 
พระไตรปิฎกศึกษา* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 
 

๐๐๐ ๑๐๘ 
ปรัชญาเบื้องต้น 

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 
 

SP  ๑๐๑ 
บาลีไวยากรณ์  ๑ 

พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล 

 

 
วันองัคาร 

๐๐๐  ๒๕๙ 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

.   ๐๐๐ ๑๐๔ 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
พระครูกาญจนกิจโสภณ,ดร. 

๐๐๐  ๑๐๗ 
  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร 

SP ๑๐๓ 
บาลีไวยากรณ์  ๓ 

พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ 

 
วันพุธ 

    ๐๐๐  ๑๔๕ 
บาลีไวยากรณ์ 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
  

๐๐๐  ๑๕๘ 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 
 

๐๐๐ ๑๕๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 
 

SP  ๑๐๒ 
บาลีไวยากรณ์  ๒ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 

 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 
 



 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่ ๒ 
เร่ิมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันพุธ    ที่ ๓๑     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

กิจ
กก

รม
แน

ะแ
นว

 / 
พบ

อา
จา

รย
์ที่ป

รึก
ษา

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐  น. – ๑๖.๒๐ น. 

๑๖.๒๐ น. – ๑๗.๑๐ น. 
๑๗.๑๐  น. – ๑๘.๐๐ น. 

 
วันจนัทร ์

๐๐๐  ๑๑๘ 
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย 

๐๐๐  ๒๕๓ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 
พระปลัดมานะ  ฐิตสีโล   

  ๐๐๐  ๒๖๐ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 
พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 
พระครูกาญจนกิจโสภณ,ดร. 

SP ๑๐๗ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๓ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร, 
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

 

 
วันองัคาร 

๐๐๐  ๒๖๓  
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. 

๐๐๐  ๒๓๘  
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
พระมหาญาณภัทร อติพโล 

 

๐๐๐  ๒๖๑ 
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 
ดร.สมศักดิ์ เปรมประยูร 

SP ๑๐๘ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๔ 

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ 

 
วันพุธ 

๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตร์ 

ดร.อัมพร  ทองเหลือง 
ดร.อยุษกร งามชาติ 

๐๐๐ ๑๔๔ 
วรรณคดีบาลี* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายทั่วไป 

พระมหาแวนสนั  พุทฺธสีโล 
อาจารย์ธัชเศรษฐ์  อธิอัครทวีโชติ 

SP ๑๐๙ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๕ 

พระมหาบุญเรือง  สิริปญฺโญ 
 

 

หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

            

(พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. )                   ( พระเทพปริยัติโสภณ ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 


