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ค ำน ำ 

คณะพุทธศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ ครุศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ,กลุ่มงำนวำงแผนและวิชำกำร   

วิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ 
 



๒ 
 

ค ำน ำ 
 

  การจัดท า “ คู่มือก ำกับห้องสอบ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ”  ในครั้งนี้ทางวิทยาลัย
สงฆ์นครราชสีมา ในฐานะเป็นส่วนงานท่ีก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาซึ่งในแต่ละปีการศึกษา เมื่อจัดการเรียนการสอนครบระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ประมาณ ๑๖ สัปดาห์ต่อภาคเรียนตามความท่ีทราบแล้วนั้น   
   ดังนั้น ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เป็นต้น และจะสิ้นสุดการเรียนการสอนในวันอังคารท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้
ก าหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒  ตุลำคม  พ.ศ.  
๒๕๖๐ และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในการก ากับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
  ๒. เพื่อใช้เป็นกรอบการท างานของคณะกรรมการแต่ละแผนกให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้
ในคู่มือก ากับห้องสอบนี ้
  ๓. เพ่ือเป็นเอกสารว่าด้วยการประกาศสอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๔. เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาเป็นไปตามเกณฑ์กรประเมินคุณภาพการศึกษาภาย              
ใน (สกอ.)  
  อย่างไรก็ตาม  คู่มือก ากับห้องสอบเล่มนี้ยังมีข้อและเนื้อหาบางประเด็นท่ีไม่สมบูรณ์       คณะ
ผู้จัดท ายินดีรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากรทุกท่าน เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงการด าเนินการจักท า
เอกสารคู่มือก ากับห้องสอบในคร้ังต่อไป 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
๒๕  กันยำยน  ๒๕๖๐ 
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สำรบัญ 
 
 
เรื่อง              หน้ำ 
 
ค ำน ำ            ๒ 
สำรบัญ            ๓ 
ประกำศมหำวิทยำลัย          ๔ 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐     ๔ 
เรื่อง  ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ๕ 
เรื่อง  ข้อบังคับและการลงโทษนิสิตที่กระท าผิดระเบียบการสอบวัดผลการศึกษา    ๖ 
เรื่อง  ให้นิสิตผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวนิสิตและนุ่งห่มจีวรให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ๗ 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัย          ๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบและประเมินผลการสอบ    ๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ กรรมการกลาง กรรมการก ากับห้องสอบ     
        กรรมการจเร และกรรมการสวัสดิการ       ๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับห้องสอบประจ าวัน       ๑๔ 
ประกำศมหำวิทยำลัย          ๑๗ 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐      ๑๗ 
  -ตารางสอบ   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับข้อสอบกลางและก ากับห้องสอบข้อสอบกลาง   ๔๒ 
ข้อปฏิบัติ 
แนวปฏิบัติในการก ากับห้องสอบ         ๔๔ 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการจเร         ๔๔ 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการ        ๔๔ 
ข้อบกพร่องที่จะต้องสังวร          ๔๕ 
ใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิต         ๔๖ 
ใบยื่นค าร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ        ๔๗ 
บันทึกรายงานการปฏิบัติฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบคณะผู้จัดท าคู่มือก ากับห้องสอบ   ๔๘ 
แผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐       ๔๙ 
รายชื่อคณะกรรมการจัดท าคู่มือก ากับห้องสอบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ๔๙ 
 



๔ 
 

 
 
 
 

 
ประกำศมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

   
    
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดด าเนินการการเรียนการสอน  
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่   ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน ใน
วันอังคาร    ที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงได้ก าหนดการสอบวัดผลปลาย
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่ำงวันที่  ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘, ๑๙,๒๐,๒๑ และ ๒๒  ตุลำคม  พ.ศ.  
๒๕๖๐ และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  เป็นต้นไป    ณ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๕    กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๐  

                                             
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
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ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

เรื่อง  ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดด าเนินการการเรียนการสอน  
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่   ๑๑   มิถุนายน  ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน ในวัน
พฤหัส ที่  ๒๗  กันยายน   ๒๕๖๐   ตามความท่ีทราบแล้วนั้น    
  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงประกาศปิดเรียน 
ในวันที่  ๒๘,๒๙,๓๐ เดือนกันยายน  ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๑๗  วัน  เพ่ือให้นิสิตได้เตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  และให้นิสิตเข้าสอบวัดผลการศึกษาภาค
เรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในระหว่ำงวันที่  ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘, ๑๙ ,๒๐,๒๑ และ๒๒  ตุลำคม  พ.ศ.  
๒๕๖๐ และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  
น.  โดยพร้อมเพรียงกัน  
  
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕   กนัยายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๐ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



๖ 
 

 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

เรื่อง  ข้อบังคับและกำรลงโทษนิสิตที่กระท ำผิดระเบียบกำรสอบวัดผลกำรศึกษำ 
 

 
 เพ่ือให้การสอบวัดผลการศึกษาในชั้นบาลีอุดมศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดข้อปฏิบัติในการ
สอบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
  ๒. ห้ามน าย่าม เอกสาร และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ 
  ๓. ห้ามพูดคุยกันในขณะสอบ 
  ๔. ในขณะสอบต้องห่มผ้าให้เรียบร้อย 
   ๕. เมื่อส่งใบตอบแล้ว ต้องออกจากห้องทันที 
  ๖. ต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบมาให้พร้อม ห้ามยืมกันในขณะสอบ 
  ๗. เมื่อปรากฏว่านิสิตรูปใดฝ่าฝืนข้อปฏิบัตินี้  คณะกรรมการด าเนินการสอบ จักลงโทษตามข้อ ๖๑ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๖๑.๑   ถ้ำเป็นควำมผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษนิสิตผู้กระท ำผิด  ดังต่อไปนี้ 
  ๖๑.๑.๑  ให้นิสิตผู้นั้นได้ระดบั  F  ในรำยวิชำนั้น  
  ๖๑.๑.๒ ให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยสงฆ์   ท่ีนิสิตผู้นั้นสังกัด
อยู่ พิจำรณำสั่งพักกำรศึกษำอย่ำงน้อย ๑ ภำคกำรศึกษำ หรืออำจให้พ้นสภำพกำรเป็นนิสิตได้ ( หำกปรำกฏว่ำ
นิสิตรูปนั้นทุจริตในกำรสอบติดต่อกัน ๒ ครั้ง )  
 ข้อ ๖๒.๒ ถ้ำเป็นควำมผิดประเภทผิดระเบียบกำรสอบอย่ำงอื่นนอกเหนือจำกข้อ ๖๑.๑ ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะหรือคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยสงฆ์ เป็นผู้พิจำรณำลงโทษ  ตำมควรแก่กรณีควำมผิด  แต่จะต้อง
ไม่เกินกว่ำที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑   
 ๘.  หากปรากฏว่าอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดปล่อยให้นิสิตทุจริตในการสอบ  จักต้องได้รับการพิจารณา
บทลงโทษทางวินัยด้วย 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

    
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๕   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๐  

                                              
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๗ 
 

 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

เรื่อง  ให้นิสิตผู้เข้ำสอบแสดงบัตรประจ ำตัวนิสิตและนุ่งห่มจีวรให้ถูกต้องตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย 
 

 
  
  เพ่ือให้การสอบวัดผลการศึกษาในชั้นบาลีอุดมศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรัดกุมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
จึงประกาศให้นิสิตผู้มีสิทธิ์สอบประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. นิสิตต้องน าบัตรประจ าตัวนิสิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
ออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก ากับห้องสอบทุกครั้งที่จะเข้าสอบในแต่ละรายวิชาที่ก าหนดให้สอบตามตารางสอบ 
  ๒. นิสิตที่ไม่ได้น าบัตรประจ าตัวนิสิตมาแสดงในรายวิชาใด จะไม่ได้อนุญาตให้เข้าสอบ ในรายวิชานั้นและให้
ถือว่าเป็นการสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากกรรมการอ านวยการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น และต้อง
เสียค่าท าใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิต ครั้งละ ๕๐ บาท และใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิตให้ใช้ได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น  
  ๓. ให้นิสิตนุ่งห่มผ้าจีวรรัดอกก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้งหากไม่ห่มให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการอ านวยการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น  
   
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
     
   ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕    กันยายน  พุทธศักราช   ๒๕๖๐  

                                             
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 



๘ 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

ที่   ๗๗ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจมำตรฐำนข้อสอบและประเมินผลกำรสอบ 

 
   เพ่ื อให้ การด าเนิ นการตรวจมาตรฐานข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  ๑  ปี การศึกษา ๒๕๖๐   
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทย าเขตนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐  เมื่อวันศุกร์  ที่  ๖  
กันยายน  ๒๕๖๐  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.    ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสุพร   รกฺขิตธมฺโม,ดร.  รองประธาน    

  ๓.  พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.   รองประธาน 
  ๔.  พระครูใบฎีหัสดี  กิตตินนฺโท,ผศ.ดร.  กรรมการ 
  ๕.  ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล   กรรมการ 
  ๖.  นายอัมพร  เจือจันทร์    กรรมการ  
  ๗.  ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก   กรรมการ 
  ๘.  พระไพรัตน์  รตนโชโต   กรรมการ 
  ๙.  นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี    กรรมการ 
  ๑๐.  พ.อ.ส าราญ  ก้านพลูกลาง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๑. นายพิชัย  เรืองไพศาล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๒. นายจักรทอง   เบ้าจรรยา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๓. นายเกรียงไกร  พินยารัก   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๔. นายณัฐพนธ์  เบ้าค า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๑๕. พระสมุห์วีรชน  อุตตโร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   ๑๖. นายวรนุช  แบบนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณามาตรฐานข้อสอบ การสอบนอกตาราง และอ่ืนๆ ตามที่เหมาะสม และ ขอให้ผู้  
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเต็มก าลังสามารถเพ่ือความส าเร็จของงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ  วันที่     ๒๕   กันยายน    พุทธศักราช   ๒๕๖๐  
                                            

(พระราชสีมาภรณ์) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๙ 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

ที่ ๗๘ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร กรรมกำรกลำง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  

กรรมกำรจเร และกรรมกำรสวัสดิกำร 
 

******** 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา คือ คณะพุทธศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะครุศาสตร์ และ  คณะ
สังคมศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑-๔ ( ภาคปกติและภาคพิเศษ ) ซึ่งจัดสอบ ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘, ๑๙,๒๐,๒๑ และ๒๒  
ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน    
ตั้งแต่เวลำ  ๐๙.๐๐  น.  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 
๑. กรรมกำรอ ำนวยกำร 

 

  มีหน้าที่อ านวยการให้ความสะดวกในการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีอ านาจสั่งการ อนุมัติและ 
ยุติพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม ประกอบด้วย 
 ๑.๑. พระราชสีมาภรณ์               รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา     ประธาน 
 ๑.๒. พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์           รองประธาน 
 ๑.๓. ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง    ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป            รองประธาน 
 ๑.๔ พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.     ผอ.ส านักงานวิทยาลัย              รองประธาน 
 ๑.๕.นายคม ณีสูงเนิน              ผอ.ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา          กรรมการ 
  ๑.๖. พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ผศ.ดร. หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   กรรมการ 
  ๑.๗. ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก     หน.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
  ๑.๘. นายอัมพร เจือจันทร์     หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   กรรมการ 
  ๑.๙. ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล  หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 
 ๑.๑๐ พระไพรัตน์  รตนโชโต    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
 ๑.๑๑. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผอ.ส านักวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๒. นายเกรียงไกร  พินยารัก       กลุ่มงานบริการการศึกษา   กรรมการและผช.เลขานุการ 
  ๑.๑๓. พระสมุห์วีรชน อุตตโร         กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กรรมการและผช.เลขานุการ 

๑.๑๔. นายณัฐพนธ์  เบ้าค า           กลุ่มงานวิชาการและวางแผน  กรรมการและผช.เลขานุการ 
๑.๑๕. นายวรนุช  แบบนา             กลุ่มงานบริการการศึกษา  กรรมการและผช.เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๒. กรรมกำรกลำง 
 

  มีหน้าที่ในการรับข้อสอบเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร บรรจุข้อสอบ ตรวจทานข้อสอบ  ปิดซองข้อสอบ  
ส่งมอบข้อสอบให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ก ากับห้องสอบและอาจารย์ประจ าวิชา และ รับผลการสอบส่งให้
หัวหน้าสาขาวิชาต่อไป มีอ านาจสั่งการอนุมัติและยุติการพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย  
  ๒.๑. พระมหาสุพร รกขิตธมโม,ดร.  ผอ.ส านักวิชาการ   ประธาน 
 ๒.๒. พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.       ผอ. วิทยาลัยสงฆ์   รองประธาน 
 ๒.๓. พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.      ผอ.ส านักงานวิทยาลัย  รองประธาน 
 ๒.๔. พระครูใบฎีกาหัสดี  กติตินนโท,ผศ.ดร.หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
 ๒.๕. นายอัมพร   เจือจันทร์   หน.สาขาวิชาหลักสูตรฯ   กรรมการ 
 ๒.๖. ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก       หน.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
  ๒.๗. ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล  หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  กรรมการ 
 ๒.๘ พระไพรัตน์  รตนโชโต  ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการเชิงพุทธ    กรรมการ 
 ๒.๙. พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
  ๒.๑๐. พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ  นักจัดการงานทั่วไป     กรรมการ 
 ๒.๑๑. นายค านวน  ไทยอัฐวถิี  นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
 ๒.๑๒. นายวรนุช  แบบนา                    นักวชิาการโสตทัศน์ศึกษา   กรรมการ 
  ๒.๑๓. นางสาวนันทพร ดิษก่ิง   เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
  ๒.๑๔. นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี     ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๕. นางมุกดา  ป้อมหิน   บรรณารักษ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
 ๒.๑๖. นางวาสนา  เถาว์พุดซา   บรรณารักษ์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๗. นางสาวเบญจวรรณ์  เทียนขุนทด    เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓. กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 

  มีหน้าที่ในการก ากับห้องสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติพฤติกรรมที่ทุจริต
การสอบในรายวิชานั้น ๆ บันทึกข้อบกพร่องของข้อสอบและการสอบของนิสิต ยุติการพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการ
สอบของนิสิตในขณะสอบ และ รายงานพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย 

๓.๑ พระครูใบฏีกาหัสดี   กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.    ๓.๒๐ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร  
๓.๒ พระมหาปัญญาวรวัฒน์  สิริภทฺโท,ผศ.ดร. ๓.๒๑ พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์      
๓.๓ ดร.สิรภพ สวนดง    ๓.๒๒ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์   
๓.๔ พระสวาท  ธมฺมรโส,ดร.   ๓.๒๓ นายเฉลิม  เขื่อนทองหลาง   
๓.๕ นายอัมพร  เจือจันทร์     ๓.๒๔ ผศ.ดร.สุรพงษ์   คงสัตย์   
๓.๖ นางสาวณัฐกานต์  หงส์กุลเศรษฐ์*  ๓.๒๕ นายพิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน   
๓.๗ ดร.ประพันธ์  นึกกระโทก     ๓.๒๖ ดร.วินัย    ภูมิสุข   
๓.๘ พระยุทธนา  อธิจิตฺโต,ดร.     ๓.๒๗ ดร.สงวน  หล้าโพนทัน 
๓.๙  ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล   ๓.๒๘ ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง  

 ๓.๑๐ ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน   ๓.๒๙ นายจ านงค์  ปุผาลา 
๓.๑๑ ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ์*   ๓.๓๐ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. 

  ๓.๑๒ ดร.เสรี ศรีงาม    ๓.๓๑ นายธนเดช เอื้อศรี 



๑๑ 
 

  ๓.๑๓  ดร.ประวิทย์ บุญใจ*   ๓.๓๒ พระสมุห์วีรชน อุตฺตโร  
๓.๑๔ พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท*   ๓.๓๓ นายณัฐพนธ์  เบ้าค า 
๓.๑๕ นายภูดิศ นอขุนทด*    ๓.๓๔ พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ 
๓.๑๖ ดร.ศุภณัฐ  เจริญสุข   ๓.๓๕ พระไพรัตน์ รตนโชโต*   
๓.๑๗ นายมนัสพล ยังทะเล*    ๓.๓๖ นายคม ณีสูงเนิน 
๓.๑๘  ดร.กาญจนพงศ์  สุวรรณ   ๓.๓๗ ผศ.นฤมล ปิยวิทย*์ 
๓.๑๙. ผศ.ลัดดา ปานุทัย*    ๓.๓๘. ดร.พิชิต ปุริมาตร* 
      ๓.๓๙ พระสีหราชสมาจารมุนี 
       ๓.๔๐ นางไพวรรณ ปุริมาตร* 
       ๓.๔๑ พระครูสังฆรักษ์สวสัดิ์ อภินนโท* 
       ๓.๔๒ พระอินทร์นุช สุวณโณ* 
       ๓.๔๓ รศ.ละออง  จันทร์เจริญ* 
       ๓.๔๔ นางสาวเบญญาภา จิตมั่นคงภักดี* 
       ๓.๔๕ นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์* 
       ๓.๔๖ นายค านวน ไทยอัฐวิถี 
       ๓.๔๗ นายวรนชุ แบบนา 

        หมายเหตุ -  * อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ** นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
 

๔.  กรรมกำรจเร 
 

  มีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก ากับห้องสอบในการคุมห้องสอบในรายวิชานั้นๆ และ
พฤติกรรมการสอบของนิสิตที่ไม่เหมาะสม ติดต่อประสานงานระหว่างกรรมการก ากับห้องสอบกับกรรมการกลาง 
เพ่ือให้การสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการสอบวัดผลปลายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ยุติการพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการสอบของนิสิตในขณะสอบ และ รายงานพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการ
กลาง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 ๔.๑  พระราชสีมาภรณ์   รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๔.๒  พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์        
 ๔.๓  พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
  ๔.๔  นายคม  ณีสูงเนิน    ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
  ๔.๕  พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย 
   ๔.๖  นายเกรียงไกร พินยารัก   กลุ่มงานบริการการศึกษา 
 ๔.๗  นายณัฐพนธ์  เบ้าค า  กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
 ๔.๘  นายวรนชุ  แบบนา   กลุ่มงานบริการการศึกษา 
 ๔.๙  พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป         
        



๑๒ 
 

๕. กรรมกำรจัดสถำนที่สอบ 
 

  มีหน้าที่ในการเตรียมสถานที่สอบ และ ด าเนินการท าความสะอาดห้องสอบ จัดห้องสอบ และ ประสานงานกับ
สาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบจ านวนนิสิต และโต๊ะเก้าอ้ีในห้องสอบมีจ านวนครบตามจ านวนนิสิตผู้เข้าสอบตามวันเวลาที่
ก าหนดในตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  และ ด าเนินการเปิดและปิดห้องสอบให้เรียบร้อย 
ประกอบด้วย 
 ๕.๑. พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผอ.ส านักวิชาการ   ประธาน      
 ๕.๒ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ผศ.ดร.  หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  รองประธาน 
  ๕.๓ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก   หน.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รองประธาน 
  ๕.๔ นายค านวน  ไทยอัฐวิถี           นักวิชาการศึกษา           กรรมการ 
  ๕.๕ นายณัฐพนธ์ เบ้าค า    กลุ่มงานวิชาการและวางแผน กรรมการ 

๕.๖ นายวรนุช  แบบนา    กลุ่มงานบริการการศึกษา  กรรมการ 
๕.๗ พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๕.๘ พระวิชาญ จนฺทสาโร   นายกองค์กรบริหารนิสิต  กรรมการ 
๕.๙ พระสุทธิพงษ์  สุทฺธิญาโณ  รองนายกองค์กรบริหารนิสิต กรรมการ 
๕.๑๐ ด.ต. ศิวเวท พันธ์สวัสดิ์  รองนายกองค์กรบริหารนิสิต กรรมการ 
๕.๑๑ พระสมชาย ศิริปญฺโญ  เลขานุการองค์กรบริหารนิสิต กรรมการ 
๕.๑๒ คณะกรรมการองค์กรนิสิตทุกรูป/ท่าน             กรรมการ 
๕.๑๓ นางสังวาลย์  ปาจิต           พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวสมจิตร ไขโพธิ์  พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ 
๕.๑๕ นางชิด อ้นมะเริง   พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ 
๕.๑๖ นางส ารวย  กรองมะเริง  พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ  
๕.๑๗  พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.  ผอ.ส านักงานวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๘  นายเกรียงไกร พินยารัก   กลุ่มงานบริการการศึกษา  กรรมการและผช.เลขานุการ 

 
๖. กรรมกำรสวัสดิกำร 

 

  มีหน้าที่ในการด าเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารไว้อ านวยความสะดวก
และบริการคณะกรรมการทุกฝ่ายในช่วงเวลาก่อนและหลังที่มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่การตรวจมาตรฐานข้อสอบ การจัดท าข้อสอบ การท าความสะอาดห้องสอบ การจัดห้องและสถานที่สอบ และ 
ในช่วงการด าเนินการสอบข้อสอบกลางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 ๖.๑. พระราชสีมาภรณ์   รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา   ที่ปรึกษา 
  ๖.๒. พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.  ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา  ประธาน  
 ๖.๓. พระมหาสุพร รกขิตธมโม,ดร. ผอ.ส านักงานวิชาการ    รองประธาน      
 ๖.๔. นายคม  ณีสูงเนิน     ผอ.ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา         รองประธาน 
  ๖.๕  ดร.ศุภณัฐ  เจริญสุข  ผอ.ส่วนงานบริหาร   กรรมการ 
  ๖.๖. นางทัศนนันท์ ภูมิสุข  ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  กรรมการ 
 ๖.๗. นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล  รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ กรรมการ 
 ๖.๘. นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง จนท.โครงการพระสอนศีลธรรมฯ   กรรมการ 
 ๖.๙. นายวรีะศักดิ์  ตะไลกลาง   เจ้าหน้าที่ธุรการ             กรรมการ 



๑๓ 
 

 ๖.๑๐. นางสังวาลย์  ปาจิต           พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ 
 ๖.๑๑. นางสาวสมจิตร ไขโพธิ์  พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ 
 ๖.๑๒. นางชิด อ้นมะเริง   พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ 
 ๖.๑๓. นางส ารวย  กรองมะเริง  พนักงานท าความสะอาด            กรรมการ 
 ๖.๑๓. นายวิฑูรย์  เพียรวิชัยกูล  พนักงานขับรถ             กรรมการ 
 ๖.๑๔. พระครปูลัดวินัย  วชิรญาโณ         นักการจัดการทั่วไป           กรรมการและเลขานุการ 

  ๖.๑๕. นางสาวชนิกุล ราชบณัฑิต  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการและผช.เลขานุการ 
    
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๕    กันยายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๐ 
                                                
                                                

(พระราชสีมาภรณ์) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๑๔ 
 

 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

ที่ ๗๙ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบประจ ำวัน 

 

    
   

   เพ่ือให้การด าเนินการสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ของคณะพุทธศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะครุศาสตร์ และ คณะ
สังคมศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑-๔  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และคฤหัสถ์ ซึ่งจัดระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๓ ตุลำคม  พ.ศ.  
๒๕๖๐     และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  
น. ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ ๒๒  กันยายน  
๒๕๖๐  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับห้องสอบประจ าวันตามตารางวันสอบ ดังนี้ 
 
 

ที ่ คณะ / ชั้นปี รหัส 
ห้องสอบ 

วันที่สอบ/คณะกรรมก ำกับห้องสอบ 
๑๖ ต.ค. ๖๐ ๑๗ ต.ค. ๖๐ ๑๘ ต.ค. 

๖๐ 

๑๙ ต.ค. ๖๐ ๒๐ ต.ค. ๖๐ 

 
ห้องสอบ ส ำหรับบรรพชิต (ภำคปกติ/ภำคพิเศษ) 

 

๑ - คณะพุทธฯ  
ปี ๑ (พิเศษ) 
- คณะสังคมฯ ปี ๑ 
(การจัดการเชิงพุทธ) 

 
A 107 

 
อ.เฉลิม 

 
พระไพรัตน์ 

 
อ.เฉลิม 

 
พระไพรัตน์ 

 
อ.เฉลิม 

๒ - คณะพุทธฯ  
ปี ๒ (พิเศษ) 
- คณะสังคมฯ ปี ๒ 
(การจัดการเชิงพุทธ) 

 
A 108 

 
 

อ.มนัสพล 

 
 

อ.ชุติพนธ์ 

 
 

อ.มนัสพล 

 
 

อ.ชุติพนธ์ 

 
 

อ.มนัสพล 

๓ คณะครุฯ ปี ๑ 
คณะครุฯ ปี ๒ 

A 307 ดร.เสฐียร พระยุทธนา,ดร. ดร.เสฐียร พระยุทธนา
,ดร. 

ดร.เสฐียร 

๔ คณะครุฯ ปี ๓ 
คณะครุฯ ปี ๔ 

A 308 พระครูใบฎีกา
หัสดี,ผศ.ดร. 

พระสิทธิศักด์ิ พระครู
ใบฎีกาหัสดี

,ผศ.ดร. 

พระสิทธิศักด์ิ พระครูใบฎีกาหัสดี
,ผศ.ดร. 

๕ คณะมนุษย์ ปี ๓ 
คณะมนุษย์ ปี ๔ 

A 403  
อ.อัมพร/พระครู

ปลัดวินัย 

 
พระครูสังฆรักษ์

สวัสด์ิ 

 
อ.อัมพร/พระ
ครูปลัดวินัย 

 
พระครูสังฆ
รักษ์สวัสด์ิ 

 
อ.อัมพร/พระครู

ปลัดวินัย 
๖ คณะมนุษย์ ปี ๑ 

คณะมนุษย์ ปี ๒ 
A 404  

ดร.ประสพฤกษ์ 
 

ดร.พิชิต 
 
ดร.ประสพ
ฤกษ์ 

 
ดร.พิชิต 

 
ดร.ประสพฤกษ์ 



๑๕ 
 

๗ - คณะพุทธฯ ปี ๑  
(ภาคปกติ) 
- คณะพุทธฯ ปี ๒  
(ภาคปกติ) 
- คณะพุทธฯ ปี ๒  
(คฤหัสถ์) 
 

 
A 408 

อ.ภูดิศ/อ.จ านงค์ พระอินทร์นุช อ.ภูดิศ/อ.
จ านงค์ 

พระอินทร์นุช อ.ภูดิศ/อ.จ านงค์ 

๘ 
 

- คณะพุทธฯ ปี ๓  
(ภาคปกติ) 
- คณะพุทธฯ ปี ๓  
(ภาคพิเศษ) 
คณะสังคมฯ ปี ๓  
( การจัดการเชิงพุทธ 
) 

A 409 ดร.ประพันธ์/อ.
ธนเดช 

พระครูสังวราภิ
รักษ์,ผศ.ดร./
นายค านวน 

ดร.ประพันธ์/
อ.ธนเดช 

พระครูสังวราภิ
รักษ์,ผศ.ดร./
นายค านวน 

ดร.ประพันธ์/อ.ธน
เดช 

๙ - คณะพุทธฯ ปี ๔  
(ภาคปกติ) 

A 411  
พระสวาท,ดร. 

 

 
พระมหาสุพัตร์

,ดร. 

 
พระสวาท

,ดร. 
 

 
พระมหาสุพัตร์

,ดร. 

 
พระสวาท,ดร. 

๑๐ คณะสังคมฯ ปี ๔  
A 501 

 
ดร.สงวน/ดร.สิ

รภพ 

 
พระครูวิริยธรร
มานุศาสก์,ดร./ 
ผศ.ดร.สุรพงษ์ 

 
ดร.สงวน/ดร.

สิรภพ 

 
พระครูวิริยธรร

มานุศาสก์
,ดร./ 

ผศ.ดร.สุรพงษ์ 

 
ดร.สงวน/ดร.สิรภพ 

๑๑ คณะสังคมฯ ปี ๒ A 502  
ดร.พรเศรษฐี/ดร.
เสรี 

 
ดร.ยุทธนา/
เกรียงไกร 

 
ดร.พร
เศรษฐี/ดร.
เสรี 

 
ดร.ยุทธนา/
เกรียงไกร 

 
ดร.พรเศรษฐี/ดร.
เสรี 

๑๒ คณะสังคมฯ ปี ๓ A 503 พระครูปริยัติธรร
มานุศาสน์/พระ

สมุห์วีรชน 

ดร.วินัย/อ.
พิพัฒน์ภาสน์ 

พระครูปริยัติ
ธรรมานุ

ศาสน์/พระ
สมุห์วีรชน 

ดร.วินัย/อ.
พิพัฒน์ภาสน์ 

พระครูปริยัติธรรมา
นุศาสน์/พระสมุห์

วีรชน 

๑๓ คณะสังคมฯ ปี ๑ A 601 อ.ไพวรรณ/ 
อ.ณัฏฐกานต์ 

อ.เบญญาภา/
ดร.ศุภณ ฐ 

อ.ไพวรรณ/ 
อ.ณัฏฐกานต์ 

อ.เบญญาภา/
ดร.ศุภณ ฐ 

อ.ไพวรรณ/ 
อ.ณัฏฐกานต์ 

 
ห้องสอบ ส ำหรับคฤหัสถ์ (เสำร์-อำทิตย์) 

 
ที ่ คณะ / ชั้นปี รหัส 

ห้องสอบ 
๑๔ ต.ค. ๖๐ ๑๕ ต.ค. ๖๐ ๒๒ ต.ค. ๖๐ 

๑๓ คณะสังคมฯ ปี ๑ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

A 107 พระสิทธิศักด์ิ  / ผศ.ดร.สุรพงษ์ พระครูสังฆรักษ์สวัสด์ิ พระสิทธิศักด์ิ  / 
ผศ.ดร.สุรพงษ์ 

๑๔ คณะสังคมฯ ปี ๒ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

A 108 อ.ภูดิศ  /  พระยุทธนา,ดร. พระอินทร์นุช / นายวรนุช อ.ภูดิศ  /  พระ
ยุทธนา,ดร. 

๑๕ คณะพุทธ+มนุษย์ปี 
๓ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

A 402 อ.ไพวรรณ / ดร.พรเศรษฐี อ.ชุติพนธ์ อ.ไพวรรณ / 
ดร.พรเศรษฐี 

๑๖ คณะมนุษย์ปี ๒ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

A 403 พระไพรัตน์  / ดร.ยุทธนา ดร.วินัย / นายเกรียงไกร พระไพรัตน์  / 
ดร.ยุทธนา 

๑๗ คณะพุทธ+มนุษย์ปี 
๑ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

A 404 อ.ณฏัฐกานต์ / อ.ธนเดช ดร.เสรี อ.ณัฏฐกานต์ / 
อ.ธนเดช 



๑๖ 
 

๑๘ คณะสังคมฯ ปี ๓ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

A 503 อ.เบญญาภา/ดร.วินัย ดร.ศุภณัฐ/ดร.ยุทนา อ.เบญญาภา/ดร.
วินัย 

๑๙ คณะสังคมฯ ปี ๔ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

A 603 อ.มนัสพล/ดร.พิชิต - - 

 
 

ห้องสอบ ส ำหรับคฤหัสถ์ The Mall 
 

ที ่ คณะ / ชั้นปี รหัส 
ห้องสอบ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ ๑๗ ต.ค. 
๖๐ 

๑๘ ต.ค. ๖๐ ๑๙ ต.ค. ๖๐ 

เวลำสอบ เร่ิม ๐๘.๐๐ –  ๑๗.๑๐ น. 

๒๐ คณะสังคมฯ ปี ๓ 
The Mall (อังคาร) 

A 506 - อ.สมชัย เกรียงไกร - 

๒๑ คณะสังคมฯ ปี ๒ 
The Mall (พุธ) 

A 507 - - อ.สมชัย นายณัฐพนธ์ 

๒๒ คณะสังคมฯ ปี ๔ 
The Mall (จันทร์) 

A 508 พระครูภัทรจิตตา
ภรณ์ 

- - - 

๒๓ คณะสังคมฯ ปี ๓ 
The Mall (พฤหัสฯ) 

A 603    พระครูภัทรจิต
ตาภรณ์ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐         

 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๑๗ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบชั้นปีที่  ๑   
( ทุกคณะ - ภำคปกติ / พระสังฆำธิกำร ) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
(ทุกคณะ) 

พระครูศรีภาวนาวิกรม ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
(พุทธ/พุทธ สังฆาธิการ/
มนษุย์/รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)  

ดร.พิชิต ปุริมาตร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ครุ) 

อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(พุทธ/มนุษย์/ครุ) 

พระสิทธิศักดิ์ ธมมทายาโท ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(พุทธฯ สังฆาธิการ/
รัฐศาสตร์/เชิงพุทธฯ) 

ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
(ทุกคณะ) 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(พุทธ/พุทธ สังฆาธิการ/
มนษุย์/รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ) 

อ.ณัฏฐกานต์  หงษ์กุลเศรษฐ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(ครุ) 

อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ปรัชญาเบื้องต้น 
(พุทธ/มนุษย์/ครุ/พุทธฯ 

พระสวาท  ธมฺมรโส,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  



๑๘ 
 

สังฆาธิการ) 
เทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา 
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธฯ) 

พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 

ภาษาและวัฒนธรรม (ครุ) ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
การเมืองการปกครองของ
ไทย (ครุ) 

ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมนิเทศ 
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ) 

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ความเป็นครูวิชาชีพ (ครุ) พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.  ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการ (เชิงพุทธ) 

ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓  
(พุทธ/มนุษย์/สังคม/เชิงพุทธ) 

พ.อ.ส าราญ ก้านพลูกลาง 
 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐  

บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓ (ครุ) นายอัมพร  เจือจันทร์ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ สอบนอกตำรำง 

 
 

๒๑ ต.ค. ๖๐ 

พระไตรปิฎกศึกษำ 
(ภำคปกติ) 

พระครูสังวรำภิรักษ์,ผศ.ดร. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลำง 

พระไตรปิฎกศึกษำ 
(พระสังฆำธิกำร) 

พระธรรมวรนำยก,ดร. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลำง 

ประวัติพระพุทธศำสนำ อ. เฉลิม  เขื่อนทองหลำง ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลำง 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                             

 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบชั้นปีที่  ๒   
( ทุกคณะ – ภำคปกติ/พระสังฆำธิกำร/พุทธฯ คฤหัสถ์) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
(รัฐศาสตร์/มนุษย์/พุทธ/ครุ/
พุทธฯ คฤหัสถ์)  

พระครูใบฎีกาหัสดี  
กิตตินนโท,ผศ.ดร. 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
(เชิงพุทธ/พุทธ พระสังฆาธิการ) 

พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(ทุกคณะ) 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
 
 

ธรรมนิเทศ 
(พุทธ/มนุษย์/ครุ/สังคม) 

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมนิเทศ 
(เชิงพุทธ/พุทธ พระสังฆาธิการ/
พุทธฯ คฤหัสถ์) 

อ.สมศักดิ์  สนพะเนาว์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
(พุทธ/พุทธ สังฆาธิการ/มนุษย์/
รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ/พุทธฯ 
คฤหัสถ)์ 

อ.อัมพร เจือจันทร์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

จิตวิทยาส าหรับครู (ครุ) อ.อัมพร เจือจันทร์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
 
 
 
 

แต่งแปลบาลี  
(รัฐศาสตร์/มนุษย์) 

ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

แต่งแปลบาลี  
(พุทธ/เชิงพุทธ/พุทธฯ สังฆาธิการ/
พุทธฯ คฤหัสถ์) 

พระมหาสุพัตร์  วชิราวุโธ.ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  



๒๐ 
 

 
๑๘ ต.ค. ๖๐ 

การพัฒนาหลักสูตร (ครุ) อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
กฎหมายทั่วไป 
(พุทธ/พุทธ สังฆาธิการ/มนุษย์/
รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ) 

ดร.พัสกร จิตตรัตน์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (ครุ) 

ผศ.สุเทพ อ่อนระยับ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
 

๑๙ ต.ค. ๖๐ 

รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
(พุทธฯ สังฆาธิการ/พุทธฯ 
คฤหัสถ์) 

อ.เธียรวิทย์  เสริมใหม่ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

โครงสร้างและการเขียน
ภาษาอังกฤษ  (มนุษย์) 

พระสิทธิศักดิ์  ธมมฺทายาโท ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการ (เชิงพุทธ) 

ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การจัดการเรียนรู้ (ครุ) อ.จักรทอง เบ้าจรรยา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
 
 
 

๒๐ ต.ค. ๖๐ 
 
 

วากยสัมพันธ์  
(คร)ุ 

อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง 
 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตำรำง 

วากยสัมพันธ์  
(รัฐศาสตร์/มนุษย์/พุทธ) 

อ.สมศักดิ์  สนพะเนาว์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็น
บาลี ๓,๔ (รัฐศาสตร์) 

พันเอกส าราญ ก้านพลูกลาง ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็น
บาลี ๓,๔ (ครุ) 

อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตำรำง 

แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็น
บาลี ๓,๔ (พุทธ/มนุษย์) 

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.  นอกตำรำง 

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครุ) 

อ.วรนุช แบบนา  นอกตำรำง 

 
 

๒๑ ต.ค. ๖๐ 

วรรณคดีบำลี (ยกเว้น ครุ) ดร.ยุทธนำ พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลำง 
กำรปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสังฆรักษ์สวัสด์ิ อภินนฺโท ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลำง 
งำนวิจัยและวรรณกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ (ครุ) 

อ.พิพัฒน์ภำสน์ บุญเทียน ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ข้อสอบกลำง 

งำนวิจัยและวรรณกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ 

อ.ไพวรรณ  ปุริมำตร/ 
อ.มนัสพล  ยังทะเล 

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ข้อสอบกลำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๒๑ 
 

 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 
 

ตำรำงสอบคณะพุทธศำสตร์ ปีท่ี  ๓   
สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ  (ภำคปกติ ) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
ปรัชญาการศึกษา พระสวาท ธมฺมรโส,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ธรรมบทศึกษา พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
พุทธธรรมกับสังคมไทย อ.มนัสพล ยังทะเล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
หลักพุทธธรรม อ.เธียรวิทย์ เสริมใหม่ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
สุนทรียศาสตร์ อ.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน 
เชิงปรัชญา 

อ.สมชัย พงษ์กิ่ง ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

วิสุทธิมัคคศึกษา ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
๒๐ ต.ค. ๖๐ พุทธปรัชญาเถรวาท พระมหาจติตภิัทร อจลธมฺโม,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 

 
 



๒๒ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะพุทธศำสตร์ ปีท่ี  ๓   
สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ  (พระสังฆำธิกำร) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
ปรัชญาการศึกษา พระสวาท ธมฺมรโส,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ธรรมบทศึกษา ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
พุทธธรรมกับสังคมไทย อ.มนัสพล ยังทะเล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
หลักพุทธธรรม อ.เธียรวิทย์ เสริมใหม่ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
สุนทรียศาสตร์ อ.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน 
เชิงปรัชญา 

อ.สมชัย พงษ์กิ่ง ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

วิสุทธิมัคคศึกษา พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๐ ต.ค. ๖๐ 
พุทธปรัชญาเถรวาท พระมหาจติตภิัทร อจลธมฺโม,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
    

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

 
ประกำศมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดงันี้  
 

ตำรำงสอบคณะพุทธศำสตร์ ปีท่ี ๔  
สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ  ( ภำคปกติ ) 

 
วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ อ.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย พระมหาจติตภิัทร อจลธมฺโม,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐศาสตร์ 

อ.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก อ.เธียรวิทย์  เสริมใหม่ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
การศึกษาอิสระทาง
พระพุทธศาสนา 

อ.มนัสพล ยังทะเล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                              
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
   



๒๔ 
 

 
 

 
ประกำศมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะมนุษยศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ภำคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วรรณคดีอังกฤษ 

Mr.Satyasheel Guatum ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ 

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 

การเขียนและการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงอธิบายฯ 

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ระบบความหมายของ
ภาษาอังกฤษ 

ดร.ด ารง แสนสิงห์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Mr.Satyasheel Guatum ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
สัมมนาพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

อ.จ านงค์ ปุผาลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

หลักการแปล พระเบ็ญจะ  สุภาจาโร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                           
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



๒๕ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะมนุษยศำสตร์ ปีที่  ๔  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ภำคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเขียนภาษาอังกฤษ 
เฉพาะกิจ 

พระเบ็ญจะ สุภาจาโร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
การเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

อ.จ านงค์ ปุผาลา 
 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน ดร.ด ารง แสนสิงห์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 

ศึกษาเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 

Mr.Satyasheel Guatum ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ 
 

 

การศึกษาอิสระทาง
ภาษาอังกฤษ 

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตำรำง 

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
การฟังภาษาอังกฤษ 
เฉพาะด้าน 

ดร.ประพันธ์  นึกกระโทก ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตำรำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 

 



๒๖ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
  

ตำรำงสอบคณะครุศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย อ.ผานิต  อัตวีระพัฒน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

อ.อัมพร  เจือจันทร์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
วิวัฒนาการของภาษาไทย พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท

,ดร. 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การประกันคุณภาพการศึกษา อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนโฺท

,ผศ.ดร. 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

คติชนวิทยา อ.คุญช่วย ปิยวิทย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
๑๙ ต.ค. ๖๐ ร้อยกรองไทย ผศ.ลัดดา ปานุทัย ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตำรำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา



๒๗ 
 

 
 

 
ประกำศมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะครุศำสตร์ ปีที่  ๔  
สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน ๑ 

อ.จักรทอง  เบ้าจรรยา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การสอนภาษาไทย อ.ผานิต  อัตวีระพัฒน์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 

การวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย 

อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การสร้างหนังสือภาษาไทย
ส าหรับเด็ก 

ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ภาษาเขมรในภาษาไทย อ.ผานิต  อัตวีระพัฒน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดร.มารวย ปณะราช ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ผศ.ลัดดา ปานุทัย ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตำรำง 

วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ผศ.ลัดดา ปานุทัย ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตำรำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (ภำคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
กฎหมายปกครอง อ.ธนเดช เอื้อศรี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเมืองการปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 

อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองของไทย 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระไพรัตน์ รตนโชโต ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พรรคการเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ทางรัฐศาสตร์ ๑ 

ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา



๒๙ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ (ภำคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 
การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

พระไพรัตน์ รตนโชโต ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ อ.ไพวรรณ  ปุริมาตร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
แนวพุทธ 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ 
อภินนฺโท 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระไพรัตน์ รตนโชโต ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 

การวางแผนและควบคุมงาน
บริหาร 

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ 
อภินนฺโท 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐   

สัมมนาการจัดการกิจการ 
คณะสงฆ์ 

อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตำรำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๓๐ 
 

 
 

 
ประกำศมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๔  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (ภำคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

การเมืองการปกครองส่วนภมูิภาค
และส่วนท้องถิ่นของไทย 

อ.ชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท,ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๗ ต.ค. ๖๐ 
ระบบราชการไทย อ.พิชัย  เรืองไพศาล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

อ.ธนเดช เอื้อศรี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๘ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระไพรัตน์  รตนโชโต ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเมืองการปกครองของ 
เอเซียนตะวันออกเฉียงใต้ 

ดร.บุญช่วย  พาณิชยกุล ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 
ธรรมาภิบาลตามแนว
พระพุทธศาสนา 

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ 
อภินนฺโท 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๓๑ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบชั้นปีที่  ๑   
( ทุกคณะ – คฤหัสถ ์) ยกเว้น คร ุ

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๐ 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
(พุทธ/มนุษย์) 

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท
,ผศ.ดร. 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
(สังคม) 

พระไพรัตน์  รตนโชโต ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
(สังคม)  

ดร.พิชิต ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
(พุทธ/มนุษย์) 

อ.มนัสพล  ยังทะเล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(พุทธ/มนุษย์) 

พระสิทธิศักดิ์ ธมมทายาโท ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(สังคม) 

ดร.วินัย  ภูมิสุข ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๕ ต.ค. ๖๐ 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
(พุทธ/มนุษย์) 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
(สังคม) 

ดร.ประพันธ์  นึกกระโทก ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(สังคม) 

อ.ณัฏฐกานต์  หงษ์กุลเศรษฐ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(พุทธ/มนุษย์) 

อ.พิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  



๓๒ 
 

ปรัชญาเบื้องต้น 
(พุทธ/มนุษย์) 

ดร.เสรี  ศรีงาม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

เทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา 
(รัฐศาสตร์) 

พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๒ ต.ค. ๖๐ 

ธรรมนิเทศ 
(รัฐศาสตร์) 

อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓  
(พุทธ/มนุษย์/สังคม) 

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐  

 
๒๑ ต.ค. ๖๐ 

พระไตรปิฎกศึกษำ ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลำง 
พระไตรปิฎกศึกษำ พระครูสังวรำภิรักษ์,ผศ.ดร. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลำง 
ประวัติพระพุทธศำสนำ อ. เฉลิม  เขื่อนทองหลำง ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลำง 

  
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                             

 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



๓๓ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบชั้นปีที่  ๒   
(ทุกคณะ – คฤหัสถ)์ ยกเว้น คณะพุทธศำสตร์/คณะครุศำสตร์ 

 
วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๐ 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
(สังคม) 

พระไพรัตน์  รตนโชโต ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
(มนุษย์) 

พระครูใบฎีกาหัสดี  
กิตตินนโท,ผศ.ดร. 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(มนุษย์/สังคม) 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมนิเทศ 
(มนษุย์/สังคม) 

อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
 
 
 
 

๑๕ ต.ค. ๖๐ 
 

แต่งแปลบาลี  
(มนุษย)์ 

อ.เธียรวิทย์ เสริมใหม่ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

แต่งแปลบาลี  
(สังคม) 

ดร.สงวน หล้าโพนทัน ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
(มนุษย์) 

อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตำรำง 

กฎหมายทั่วไป 
(สังคม) 

ดร.พัสกร จิตตรัตน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
(มนุษย์)  

Mr.Satyasheel Guatum 
 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
(สังคม) 
 

ดร.วินัย  ภูมิสุข ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  



๓๔ 
 

 
 
๒๒ ต.ค. ๖๐ 

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาคภาษาอังกฤษ (มนุษย์) 

อ.จ านงค์  ปุผาลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (สังคม) 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ระบบความหมายของ
ภาษาอังกฤษ (มนุษย์) 

พระสิทธิศักดิ์  ธมมฺทายาโท ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

 
๒๑ ต.ค. ๖๐ 

วรรณคดีบำลี  ดร.ยุทธนำ พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลำง 
กำรปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสังฆรักษ์สวัสด์ิ อภินนฺโท ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลำง 
งำนวิจัยและวรรณกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ 

อ.ไพวรรณ ปุริมำตร/ 
อ.มนัสพล ยังทะเล 

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ข้อสอบกลำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๓๕ 
 

 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 
 

ตำรำงสอบคณะพุทธศำสตร์ ปีท่ี  ๓   
สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ  (คฤหัสถ)์  A 402 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๐ 
ปรัชญาการศึกษา ดร.เสรี  ศรีงาม ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
ธรรมบทศึกษา ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พุทธธรรมกับสังคมไทย อ.มนัสพล ยังทะเล ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๕ ต.ค. ๖๐ 

หลักพุทธธรรม พระยุทธนา  อธิจิตฺโต, ดร. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺ

โท,ผศ.ดร. 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

สุนทรียศาสตร์ อ.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๒ ต.ค. ๖๐ 

วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน 
เชิงปรัชญา 

อ.สมชัย พงษ์ก่ิง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

วิสุทธิมัคคศึกษา พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พุทธปรัชญาเถรวาท ดร.เสรี  ศรีงาม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

 



๓๖ 
 

 
 

 
ประกำศมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะมนุษยศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (คฤหัสถ์)  A 402 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๐ 

การแปลระดับสูง ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ 

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
อธิบายและอภิปรายความ 

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๕ ต.ค. ๖๐ 

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะ
กิจ 

พระเบ็ญจะ  สุภาจาโร ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺ
โท,ผศ.ดร. 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ศึกษาเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 

Mr.Satyasheel Guatum ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๒ ต.ค. ๖๐ 
การศึกษาอิสระด้าน
ภาษาอังกฤษ 

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ สอบนอกตำรำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                           

 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (คฤหัสถ์) A 503 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๐ 

กฎหมายปกครอง อ.ธนเดช เอื้อศรี ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พรรคการเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๕ ต.ค. ๖๐ 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ พระไพรัตน์ รตนโชโต ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  
การวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองของไทย 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  

ระเบียบวิธีวิจัย 
ทางรัฐศาสตร์ ๑ 

ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

รัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา



๓๘ 
 

 
 

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๔  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (คฤหัสถ์)  A 603 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๐ 

สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ระบอบประชาธิปไตย
เปรียบเทียบ 

อ.ณัฏฐกานต์  หงษ์กุลเศรษฐ์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๒  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ( คฤหัสถ์) The Mall  A 507 

 
วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๘ ต.ค. ๖๐ 

กฎหมายทั่วไป (สังคม) ดร.พัสกร จิตตรัตน์ ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  
ธรรมนิเทศ  (สังคม) อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
(สังคม) 

ดร.วินัย  ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

แต่งแปลบาลี  (สังคม) ดร.สงวน หล้าโพนทัน ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
 
 

๑๙ ต.ค. ๖๐ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (สังคม) พระไพรัตน์  รตนโชโต ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบนอกตำรำง 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(สังคม) 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ สอบนอกตำรำง 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (สังคม) 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตำรำง 

 
๒๑ ต.ค. ๖๐ 

วรรณคดีบำลี  ดร.ยุทธนำ พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลำง 
กำรปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสังฆรักษ์สวัสด์ิ อภินนฺโท ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลำง 
งำนวิจัยและวรรณกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ 

อ.ไพวรรณ ปุริมำตร ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ข้อสอบกลำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



๔๐ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ( คฤหัสถ์) The Mall (อังคำร)  A 506 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรยบ์รรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๗ ต.ค. ๖๐ 

กฎหมายปกครอง อ.ธนเดช เอื้อศรี ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  

การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พรรคการเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๙ ต.ค. ๖๐ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ทางรัฐศาสตร์ ๑ 

ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบนอกตำรำง 

รัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ สอบนอกตำรำง 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ พระไพรัตน์ รตนโชโต ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตำรำง 
การวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองของไทย 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตำรำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๓  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ( คฤหัสถ์) The Mall (พฤหัสฯ) A 603 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๙ ต.ค. ๖๐ 

กฎหมายปกครอง อ.ธนเดช เอื้อศรี ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  

การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พรรคการเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๐ ต.ค. ๖๐ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ทางรัฐศาสตร์ ๑ 

ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบนอกตำรำง 

รัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ สอบนอกตำรำง 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ พระไพรัตน์ รตนโชโต ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตำรำง 
การวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองของไทย 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตำรำง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
เรื่อง  กำรสอบวัดผลกำรศึกษำ ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันอังคารที ่ ๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำงในวันที่ ๒๑ ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๙  วัน  ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตำรำงสอบคณะสังคมศำสตร์ ปีที่  ๔  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (คฤหัสถ์) The Mall A 508 

 

วัน เดือน ปี รำยวิชำ อำจำรย์บรรยำย เวลำสอบ หมำยเหตุ 

๑๖ ต.ค. ๖๐ 

สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ระบอบประชาธิปไตย
เปรียบเทียบ 

อ.ณัฏฐกานต์  หงษ์กุลเศรษฐ์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

ที่  ๘๐ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับข้อสอบกลำง 

และก ำกับห้องสอบข้อสอบกลำง 
 

 
   

  เพ่ือให้การด าเนินการสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ – ๒          
ในระหว่ำงวันที่ ๒๑ ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวม  ๑  วัน เป็นกำรด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำง ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 
                                    ๑. คณะกรรมกำรก ำกับข้อสอบกลำง 
 

  มีหน้าที่ในการก ากับข้อสอบกลาง เพ่ือให้การจัดสอบ ข้อสอบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ด าเนินไปด้วยความเรียนร้อย มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  มีอ านาจสั่งการ อนุมัติ ยุติพฤติกรรม
ที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม ประกอบด้วย 
 ๑.๑. พระมหาสุพร รกขิตธมโม,ดร.  ผอ. ส านักวิชาการ   ประธาน 
 ๑.๒. พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.           ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา       รองประธาน 
 ๑.๓. นายคม  ณีสูงเนิน            ผอ.ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา  กรรมการ 
 ๑.๔. พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.  ผอ.ส านักงานวิทยาลัย   กรรมการ 
 ๑.๕. นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล  รองผอ.ส านักงานวิทยาเขต นม.    กรรมการ 
 ๑.๖. นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี      ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ  กรรมและเลขานุการ 
 ๑.๗. นางวาสนา  เถาว์พุดซา    บรรณารักษ์     กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๘. นางมุกดา  ป้อมหิน    บรรณารักษ์   กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๙. พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร  นักจัดการงานทั่วไป    กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐. นางเบญจวรรณ  เทียนขุนทด   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๑. พระครูปลัดวินัย  วชิรญาโณ    นักการจัดการทั่วไป        กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 

๒. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบข้อสอบกลำง 
 

  มีหน้าที่ในการรับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากคณะกรรมการก ากับข้อสอบกลาง ไปด าเนินการสอบตาม 
ข้อปฏิบัติในการสอบของมหาวิทยาลัย  เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ แล้วส่งคืนคณะกรรมการก ากับข้อสอบกลาง  
ประกอบด้วย 



๔๔ 
 

 

วัน เดือน ปี กรรมกำร ก ำกับห้องสอบคณะ ชั้นปีที่ 
หมำยเหตุ 
(ห้องสอบ) 

 
 
๒๑ ตุลำคม ๖๐ 
 
 

ดร.เสรี ศรีงาม   
ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน 
ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ 

คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) 1-21 
คณะพุทธศาสตร์ (ปกติ) 22-28 
คณะพุทธศาสตร์ (คฤหสัถ์) 29-31 
คณะครุศาสตร์ 32-45 

๑ 
 
 

A 107 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ 
ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง   
อ.เบญญาภา  จิตมั่นคงภักดี 

คณะครุศาสตร์ 46-51 
คณะมนุษย์ศาสตร์ 52-79 ๑ 

 
 A 108 

พระยุทธนา อธิจิตโต,ดร.  
ดร.วินัย ภูมิสุข 
ดร.พิชิต ปุริมาตร 

การจัดการเชิงพุทธ 80-95 
รัฐศาสตร์ 96-120 ๑ A 603 

อ.อัมพร  เจือจันทร์ 
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก 
พระอินทร์นุช สุวณฺโณ 

รัฐศาสตร์ 121-158 ๑ A 503 

๒๑ ตุลำคม ๖๐ 

พระมหาปญัญาวรวัฒน์ สิรภิทโท,ผศ.ดร. 
อ.ภูดิศ  นอขุนทด 
อ.เฉลิม  เขื่อนทองหลาง   
อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน 
อ.ธนเดช  เอ้ือศรี  

การจัดการเชิงพุทธ 1-18 
ครุศาสตร์ 19-35 
คณะพุทธศาสตร์ (ปกต+ิพิเศษ) 36-50 
คณะมนุษยศาสตร์ 51-61 
รัฐศาสตร์  62-80 

 
๒ 

B 502 

ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล 
พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์  อภินนฺโท 
พระครูใบฎีกาหัสดี  กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร. 
อ.มนัสพล  ยังทะเล 

รัฐศาสตร์  81 
คณะพุทธศาสตร์ (คฤหสัถ์) 82-84 
คณะมนุษยศาสตร์ (คฤหสัถ์) 85-100 
รัฐศาสตร์ 101-154 
 

๒ 
 

B 504 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน   พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
  
 

แนวปฏิบัติในกำรก ำกับห้องสอบ 
 
 เพ่ือให้การสอบวัดผลการศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการก ากับห้องสอบให้กรรมการก ากับห้องสอบถือ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การเซ็นชื่อ  เพ่ือป้องกันความบกพร่องและการฝ่าฝืนระเบียบในการสอบ  กรรมการก ากับ 
ห้องสอบ  ต้องเซ็นชื่อตนเอง  วัน  เดือน  ปี  ที่สอบไว้บนสมุดด้านบนขวามือ  จะเซ็นก่อนสอบหรือขณะสอบ  ให้ขึ้นอยู่
กับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  ๒. การยื่นค าร้องในการขอเข้าห้องสอบ  ในกรณีท่ีนิสิตมาช้าเกิน  ๑๕  นาที จากเวลาที่เริ่มสอบ 
ในรายวิชานั้น  ๆ  ต้องเขียนค าร้องขออนุญาตเข้าสอบ  ยื่นต่อกรรมการก ากับห้องสอบ  กรณีนิสิตชาวต่างประเทศ   
ไม่สันทัดภาษาไทย  บางวิชาอาจารย์ผู้ออกข้อสอบไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้า  ให้นิสิตรูปนั้นเข้าสอบในห้อง
ที่ก าหนดให้ 
  ๓. การรักษาความสงบในบริเวณสถานที่สอบ  เมื่อนิสิตบางรูปท าข้อสอบเสร็จ  ออกจากห้อง 
สอบแล้วคุยกันส่งเสียงดัง  ก่อให้เกิดความร าคาญและเสียสมาธิต่อผู้ที่ยังสอบอยู่  ขอให้ผู้ก ากับห้องสอบใช้กุศโลบายท า
ให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
  ๔. การตรวจบัตรนิสิตในการคุมสอบ ให้ผู้ก ากับห้องสอบได้ตรวจบัตรนิสิตในการคุมสอบ  เพ่ือ 
สะดวกในการควบคุมนิสิตเป็นรายบุคคลและการบันทึกต่าง  ๆ  เกี่ยวกับนิสิตที่ฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบ  หรือกรณีถูก
เตือนด้วยวาจา 
  ๕. การรับข้อสอบ  ผู้ก ากับห้องสอบต้องมาถึงมหาวิทยาลัย ฯ  วิทยาเขตนครราชสีมา  ก่อนสอบ 
พอสมควร ถ้ามาไม่ได้ด้วยเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  ต้องแจ้งให้กองกลางทราบล่วงหน้า 
  ๖. การแก้ค าผิด  ถ้ามีค าผิดหรือข้อความอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดสับสนแก่นิสิต  ให้ผู้ก ากับห้อง 
สอบเขียนค าแก้ไว้บนกระดานให้ชัดเจน 
  ๗. การเก็บในตอบ  เมื่อหมดเวลาสอบ  ต้องเก็บใบตอบ  จัดล าดับเลขท่ีจากน้อยไปหามาก  อย่า 
ให้ใบตอบตกหล่น  เก็บข้อสอบและใบตอบใส่ซองข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วน าส่งกรรมการกลาง  และน าข้อสอบวิชา
ถัดไปมาท าการสอบต่อไป  
  ๘. การคุมเวลาในการสอบ  ให้กรรมการก ากับห้องสอบ  เป็นผู้ควบคุมด้วยตนเอง  โดยถือเวลาที่ 
ก าหนดไว้ในตารางสอบของแต่ละวิชาเป็นเกณฑ์ 
  ๙. การลงโทษ  ถ้านิสิตรูปใดฝ่าฝืนระเบียบในการสอบ  ให้ผู้ก ากับห้องสอบแจ้งหรือบันทึกแจ้ง 
ตามควรแก่คณะกรรมการอ านวยการสอบ  เพ่ือพิจารณาลงโทษ  ตามข้อบังคับข้อที่ ๖๑  ของข้อบังคับ  มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      
                                                  
 
              
 



๔๖ 
 

 
 
 
 
 

ข้อบกพร่องที่จะต้องสังวร 
 

ที ่ ปัญหำ ทำงแก้ 
๑. 
 

๒. 
 

๓. 
 
 

๔. 
 

๕. 
 
 
 
 

๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

มารับข้อสอบช้า 
 
ไม่ตรวจความเรียบร้อยในห้องสอบ 
 
ไม่ตรวจบัตรประจ าตัวนิสิต (เป็นทางเปิดให้มี
การทุจริตเข้าสอบแทนได้) กรณีใบรับรอง
บัตรประจ าตัวให้ใช้ได้เฉพาะวัน 
แจกปัญหาก่อนก าหนด 
 
ปล่อยให้นิสิตผู้แสวงหาทางทุจริตได้ช่องทาง
และได้โอกาส เช่น :- 
-  ไม่เดินตรวจ 
-  ออกนอกห้องสอบ 
-  น าหนังสือไปอ่าน 
เก็บใบตอบตกหล่น 
ไม่ให้นิสิตเซ็นส่งใบตอบ 
ร่น  -  ขยายเวลาโดยพลการ 
การแจ้งขัดข้อง  ให้ผู้อ่ืนคุมแทน 
ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
 

-  ต้องมาก่อนเข้าสอบ  ๑๕  นาที  เป็นอย่างน้อยเพื่อ
ตรวจเช็คข้อสอบและใบตอบปัญหา 
-  ตรวจโต๊ะเรียน , กระดานด าและอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะมี
ข้อเขียนเอ้ือประโยชน์ต่อรายวิชาที่จะสอบ 
-  ตรวจบัตรทุกครั้งที่มีการสอบแต่ละวิชา 
 
 
-  ห้ามแจกปัญหาก่อนถึงเวลาสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการกลาง 
-  ต้องหมั่นเดินตรวจ 
-  ห้ามออกจากห้องสอบโดยไม่มีคณะกรรมการกลางเข้าไป
ท าหน้าที่แทน 
-  ห้ามน าหนังสือเข้าไปอ่านในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
-  ต้องตรวจเช็คข้อสอบตามล าดับใบตอบให้ครบถ้วน  
-   ต้องใช้กระดาษเปล่าเขียนล าดับเลขท่ี ที่ขาดสอบสอด
เข้าแทนล าดับเลขท่ี ที่ขาดสอบ 
-  ต้องให้นิสิตเซ็นส่งใบตอบ  เพ่ือรับผิดชอบในความ
บกพร่อง  ระบุจ านวนเล่มจ านวน จ านวนใบตอบ 
-  ไม่มีสิทธิ์ที่จะพึงกระท าโดยประการใด ๆ  เว้นแต่จะมี
ค าสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน  
-  ต้องแจ้งล่วงหน้า  ๑  วัน  เพ่ือการปรับเปลี่ยนให้ทัน 
 

 
 



๔๗ 
 

 
 
 
 

ใบแทนบัตรประจ ำตัวนิสิต 
 
ชื่อ ............................................................... ฉายา................................................... นามสกุล................................ ..... 
รหัส ............................................................ คณะ ................................................................... ชั้นปีที่ ........................ 
สาขาวิชา .................................................................................................................................................................. ..... 
 อนุญาตให้ใช้แทนบัตรประจ าตัวนิสิตเข้าสอบประจ าวันที่ .......... เดือน ..........................พ.ศ. ....................... 
ห้อง ....................... เลขท่ีนั่ง ....................... ตั้งแต่เวลา ........................... น. ถึง .................................................... น.  
 
 

กรรมกำรอ ำนวยกำรผู้พิจำรณำอนุมัติ 
 
 

(...................................................................) 
................/..................../.................. 

 
 
 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบรับทรำบ 
 
 

(...........................................................) 
............./.............../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   ต้องช าระค่าธรรมเนียมครั้งละ ๒๐  บาท  
 
 
  



๔๘ 
 

 
 
 
 

ใบยื่นค ำร้องขออนุญำตเข้ำห้องสอบ 
(ในกรณีที่มำสอบข้ำกว่ำก ำหนด  ๑๕  นำที) 

 
ชื่อ..........................................................ฉายา.......................................................นามสกุล......................... ................ 
 
  คณะพุทธศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑  ชั้นปีที่ ๒  ชั้นปีที่ ๓  ชั้นปีที่ ๔ 
  คณะครุศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑  ชั้นปีที่ ๒  ชั้นปีที่ ๓  ชั้นปีที่ ๔ 
  คณะมนุษยศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑  ชั้นปีที่ ๒  ชั้นปีที่ ๓  ชั้นปีที่ ๔ 
  คณะสังคมศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑  ชั้นปีที่ ๒  ชั้นปีที่ ๓  ชั้นปีที่ ๔ 
 
เรียน  ................................................................. 
   
   เนื่องด้วยกระผมมาสายเกิน  ๑๕  นาที  ในการสอบรายวิชา .......................................................................... 
จ านวน .......................... หนว่ยกิต  เวลาสอบตั้งแต่ ........................................... น. ถึง ........................................... น. 
เนื่องจาก................................................................................................................................................ ......................... 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 
  ดังนั้น  กระผมจึงขออนุญาตเข้าห้องสอบในรายวิชาดังกล่าวด้วย  
 
 

เรียนมาด้วยความเคารพ 
 

(......................................................) 
ผู้ขออนุญาต 

........../............./............ 
 
      ควำมเห็นของกรรมกำรกลำง 
     ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร   
        
       อนุมัติ    ไม่อนุมัต.ิ.............................. 
        
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................................... . 

.........../............../............... 



๔๙ 
 

 
 

 
 

บันทึก 
รำยงำนกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนข้อบังคับกำรสอบ 

 
ห้องสอบ ...............ชั้นปีที่ .............  คณะ ................................................................. เวลา...................................... ...น. 
ภาคเรียนที่ ................. ปีการศึกษา ........................................................................................................................ ....... 
ชั่วโมงสอบที่ ........................................ วิชา ............................................................................. จ านวน .........หน่วยกิต 
 จาก   กรรมการก ากับห้องสอบ  กรรมการจเร 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการกองกลาง 
หลักฐานที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ............................................................................................................................................. 
 เนื่องด้วยในการสอบวิชา ...................................................................................................ชัว่โมงสอบที่ .......... 
ซึ่งมีอาจารย์ ............................................................................................................................... เป็นอาจารย์ประจ าวิชา 
ปรากฏว่า นิสิตชื่อ ............................................................................ ฉายา ................................................................... 
นามสกุล ......................................................................... เลขท่ี .......................... รหัส .................................................  
คณะ ............................................................................ วิชาเอก ................................................................. ชั้นปีที่.........  
ได้ประพฤติฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบโดย  

๑. เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
๒. พูดคุยกันในขณะสอบ 
๓. ถามกันในขณะสอบ   เข้าข่าย   ส่อทุจริต                     
๔. บอกกันในขณะสอบ 
๕. หยิบ – ยืม ของกันในขณะสอบ 
๖. น าเอกสารเข้าไปในห้องสอบ 
๗. มีเอกสารไว้ครอบครองในขณะสอบ                 เข้าข่าย  ทุจริตในการสอบ 
๘. จด – บันทึกข้อความเข้าไปในห้องสอบ 
๙. น าใบตอบหรือข้อเขียนให้บุคคลอ่ืนดู 
๑๐. ไม่ให้ความร่วมมือตามข้อบังคับ         เข้าข่าย  ประพฤติผิดข้อบังคับ 
๑๑. การน าปัญหาหรือใบตอบออกจากห้องสอบ 
๑๒. การน าโทรศัพท์ไปใช้ในขณะท าการสอบ 

 
จึงเรียนเสนอมาเพ่ือพิจารณาด าเนินตามควรแก่กรณีความผิดต่อไป  
มติคณะกรรมการประจ าคณะ  /  วิทยาลัย 
  อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ ............................................................   (...........................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................   กรรมการก ากับห้องสอบ / กรรมการจเร 

 

 



๕๐ 
 

 
 
 

 
คณะผู้จัดท ำคู่มือก ำกับห้องสอบ 

 
๑. พระรำชสีมำภรณ์ 
     รองอธิกำรบดี วิทยำเขตนครรำชสีมำ    ที่ปรึกษำ 
๒. พระเมธีสุตำภรณ์,ดร.  

         ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ    ประธำนกรรมกำร 
  ๓. พระครูสังวรำภิรักษ์,ผศ.ดร.    
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำลัย   รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. พระครูใบฎีกำหัสดี  กิตตินนโท,ผศ.ดร.   
      หัวหน้ำสำขำวิชำพระพุทธศำสนำ    กรรมกำร 
  ๕. นำยอัมพร   เจือจันทร์   
      หัวหน้ำสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน   กรรมกำร 
  ๖. ดร.ประพันธ์  นึกกระโทก  
      หัวหน้ำสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ    กรรมกำร 
  ๗. ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญำอิสกุล  
      หัวหน้ำสำขำวิชำรัฐศำสตร์      กรรมกำร 
 ๘. พระไพรัตน์  รตนโชโต     
     ประธำนหลักสูตร สำขำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  กรรมกำร 
  ๘. นำยเกรียงไกร  พินยำรัก   
      นักจัดกำรงำนทั่วไป กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๙. พระสมุหวี์รชน  อุตฺตโร   
      นักจัดกำรงำนทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป  กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
  ๑๐. นำยณัฐพนธ์  เบ้ำค ำ   
      นักจัดกำรงำนทั่วไป กลุ่มงำนวำงแผนและวิชำกำร กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
  ๑๑. นำยวรนุช  แบบนำ 
       นักวิชำกำรโสตศึกษำ  กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
    
                                                         ****************** 


