
 
 

 
ประกาศบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เร่ือง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

************** 
  ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดด าเนินการเรียน การสอนในภาค

เรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนนี้ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความที่ทราบแล้วนั้น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงก าหนดสอบ วัดผลการศึกษาประจ าภาค
เรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่  ๑ – ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามตารางสอบ ดังนี้  

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๑ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๑ 
วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สาขาวิชา 

 

๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ญาณวิทยาวิเคราะห์ 
(๖๐๓ ๒๐๗) 

เปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกกับปรัชญา
ตะวันตก 

(๖๐๓ ๓๑๗) 

สาขาวิชาปรัชญาชั้นปีที่ ๑ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๑ 
 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๑ 
 

วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สาขาวิชา 
๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา 
(๖๐๐ ๒๐๓) 

 

กรรมฐาน 
(๖๐๐ ๒๐๕) 

สาขาวิชาปรัชญาชั้นปีที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 

วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สาขาวิชา 
๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย 
(๖๐๒ ๓๑๐) 

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
(๖๐๒ ๒๐๓) 

พระพุทธศาสนาชั้นปีที่ ๑ 

วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สาขาวิชา 
 

๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
(๖๐๒ ๓๐๘) 

 

กรรมฐาน 
(๖๐๐ ๒๐๕) 

พระพุทธศาสนาชั้นปีที่ ๑ 



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (คฤหัสถ์)  ชั้นปีที ่๑  

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (คฤหัสถ์)  ชั้นปีที ่๑ 
 

วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สาขาวิชา 
 

๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
(๖๐๒ ๓๐๘) 

 

กรรมฐาน 
(๖๐๐ ๒๐๕) 

พุทธ ฯ ปีที่ ๑  
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๒ 
วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สาขาวิชา 

 

๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปรัชญาเบื้องต้น 
(๖๐๓ ๑๐๘) 

สัมมนาวิทยานิพนธ์ (ทางปรัชญา) 
(๖๐๐ ๔๐๑) 

สาขาวิชาปรัชญาชั้นปีที่ ๒ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๒ 
วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สาขาวิชา 

 

๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา 
(๘๐๒ ๒๐๙) 

- สาขาวิชาปรัชญาชั้นปีที่ ๒ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (คฤหัสถ์)  ชั้นปีที ่๒ 
วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สาขาวิชา 

 

๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สัมมนาวิทยานิพนธ์ (ทางพระพุทธศาสนา) 
(๖๐๐ ๔๐๑) 

การใช้ภาษาบาลี ๒ 
(๑๐๒ ๓๐๖) 

พุทธ ฯ ปีที่ ๒ 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๒ 
วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สาขาวิชา 

 

๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สัมมนาวิทยานิพนธ์ (ทางพระพุทธศาสนา) 
(๖๐๐ ๔๐๑) 

- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ชั้นปีที่ ๒ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 

 
                                                               

 
(พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
                                 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 

วันที่ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สาขาวิชา 
 

๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย 
(๖๐๒ ๓๑๐) 

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
(๖๐๒ ๒๐๓) 

พุทธ ฯ ปีที่ ๑ 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 


