
 
 

ประกาศบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๖.๔ และ ๖.๕ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงก าหนดให้มีการสอบพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

ท่ี ผู้ท าวิทยานิพนธ ์ หัวข้อวิทยานิพนธ ์ สาขาวิชา 
คณะกรรมการพิจารณา 

หัวข้อและโครงร่าง 
ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ นายประภาส 
ชัยนิพพันธุ ์

การประยุกต์ใช้สติเพื่อลดอุบัติเหตุ
การจราจรตามหลักพระพุทธศาสนา
ของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ ์
๔. พระมหาสุพร  รกฺขติธมฺโม,ดร. 

กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานกุาร 

  
  

๒ นายภาณุวัชร 
พัทธาดนย์ 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วิถีพุทธของโรงเรียนปัญญาประทีป 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ ์
๔. พระมหาสุพร  รกฺขติธมฺโม,ดร. 

กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานกุาร 

  
  

๓ 
 

พันโท ญาณกร 
ธิติบุณยกร 

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพันเอกป่ิน   
มุทุกันต์ 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. พระมหาสุพร  รกฺขติธมฺโม,ดร. 
๔. ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ ์

กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานกุาร 

  
  

 

ทั้งนี้ ให้นิสิตเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
(พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

ประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มจร.นม. 
 

 
 

 
 



 
 

ประกาศบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๖.๔ และ ๖.๕ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงก าหนดให้มีการสอบพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

ท่ี ผู้ท าวิทยานิพนธ ์ หัวข้อวิทยานิพนธ ์ สาขาวิชา 
คณะกรรมการพิจารณา 

หัวข้อและโครงร่าง 
ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ แม่ชีบุปผาชาติ  รชต
ธีรภิญโญ 
  

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้การวินิจฉยั
พระวินัยในภิกขุนีวิภังค์ 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน กรรมการและ

เลขานกุาร 
  
  

๒ นายติณณ ์
อินทโสฬส 

ศึกษาความสัมพันธ์ของกรรมกับการ
ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการได้รับยกย่อง
เป็นเอตทัคคะของพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน กรรมการและ

เลขานกุาร 
  
  

๓ 
 

พระครูสมุห์สมพร  
สุทฺธญาโณ  

บทบาทและผลงานในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของอาจารย์พร รัตน
สุวรรณ 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.สิรภพ  สวนดง กรรมการและ

เลขานกุาร 
  
  

 

ทั้งนี้ ให้นิสิตเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
(พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

ประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มจร.นม. 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

ประกาศบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๖.๔ และ ๖.๕ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงก าหนดให้มีการสอบพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

ท่ี ผู้ท าวิทยานิพนธ ์ หัวข้อวิทยานิพนธ ์ สาขาวิชา 
คณะกรรมการพิจารณา 

หัวข้อและโครงร่าง 
ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ พระอธิการอถัดิษฐ์  
ฐิตธมโฺม  

(รายณะสุข) 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริม
ความสามัคคีตามหลักสารณียธรรม
ของประชาชน  อ าเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน กรรมการและ

เลขานกุาร 
  
  

๒ พระรุ่งโรจน์   
จารุธมโฺม 

(เก่งกระโทก) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบ าเพ็ญตบะ
กับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ กรรมการและ

เลขานกุาร 
  
  

๓ 
 

พระจ าลอง   
เตชธโร (ศรีวิลัย)
  

ศึกษาวิ เคราะห์สัมมาวายามะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน กรรมการและ

เลขานกุาร 
  
  

 

ทั้งนี้ ให้นิสิตเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
(พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

ประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มจร.นม. 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

ประกาศบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๖.๔ และ ๖.๕ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงก าหนดให้มีการสอบพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

ท่ี ผู้ท าวิทยานิพนธ ์ หัวข้อวิทยานิพนธ ์ สาขาวิชา 
คณะกรรมการพิจารณา 

หัวข้อและโครงร่าง 
ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ พระอธิการยอดย่ิง  
สุจิตฺโต  

(ปุราตะโน) 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในแหล่
อีสาน 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน กรรมการและ

เลขานกุาร 
  
  

๒ พระจนัทร์ศร ี
อินทฺโชโต 
(บุญเสริม) 

ศึกษาวิ เคราะห์ความสอดคล้อ ง
ของธัมมายตนะในพระสุตตันตปิฎก
กับพระอภิธรรมปิฎก 

พุทธฯ ๑. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
วันพฤหัสฯที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

๒. พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม,ผศ.ดร. กก.คณุวุฒิภายนอก 
๓. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน 
๔. ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงค ์

กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานกุาร 

  
  

  
 

ทั้งนี้ ให้นิสิตเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

 
(พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

ประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มจร.นม. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          ประกาศบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

 เพื่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๖.๔ และ ๖.๕ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงก าหนดให้มีการสอบพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

 

ท่ี ผู้ท าวิทยานิพนธ ์ หัวข้อวิทยานิพนธ ์ สาขาวิชา คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์ ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ พระครูพิศาลธรรม
ประคุณ   

ธมฺมจาโร (ศิรขิันธ์)  

วิ เค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด จ ริ ย ศ า ส ต ร์ 
เรื่องประโยชน์นิยมของค้านท์ ใน
อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ปรัชญา ๑.พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
๒.พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม ผศ.ดร กรรมการ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ 
๓. พระยุทธนา  อธจิิตฺโต,ดร. กรรมการและ

เลขานกุาร 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๒ สามเณรอนุ   
น้อยกลาง 

สุน ท รียศาสตร์กั บท างสาม สาย 
ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ปรัชญา ๑.พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ประธานกรรมการ สอบห้อง B ๒๐๖ 
๒.พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตตฺโม ผศ.ดร กรรมการ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ 
๓.พระยุทธนา  อธิจติฺโต,ดร.  กรรมการและ

เลขานกุาร  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
ทั้งนี้ ให้นิสิตสอบตามวันเวลาดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๑    เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

               
(พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

ประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มจร.นม. 
 
 
 


