
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   
    
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดด าเนินการการเรียนการสอน  
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่   ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน ในวัน
ศุกร์ ที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงได้ก าหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่  ๖, ๗, ๘, ๑๐,๑๑, ๑๒,๑๔,๑๖, ๒๐ และ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ และ 
ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  เป็นต้นไป    ณ  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๘     กันยายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

                                                  
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดด าเนินการการเรียนการสอน  
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่   ๑๑   มิถุนายน  ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน ในวันศุกร์
ที่  ๒๘  กันยายน   ๒๕๖๑   ตามความท่ีทราบแล้วนั้น    
  ดังนั้น   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงประกาศปิดเรียน 
ในวันที่  ๒๙ เดือนกันยายน  ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑  รวม  ๙  วัน  เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  และให้นิสิตเข้าสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่  ๖, ๗, ๘, ๑๐,๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๒๐ และ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ และ 
ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น.  โดยพร้อม
เพรียงกัน  
  
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๘   กนัยายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๑ 

                                                   
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  ขออบังคับและการลงโทษนิสิตที่กระท าผิดระเบียบการสอบวัดผลการศึกษา 
 

 
 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  
 ขออ ๖๑.๑   ถอาเป็นความผิดประเภททุจริต ใหอลงโทษนิสิตผูอกระท าผิด  ดังต่อไปนี้ 
  ๖๑.๑.๑  ใหอนิสิตผูอนั้นไดอระดบั  F  ในรายวิชานั้น  
  ๖๑.๑.๒ ใหอคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์   ที่นิสิตผูอนั้นสังกัด
อยู่ พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างนออย ๑ ภาคการศึกษา หรืออาจใหอพอนสภาพการเป็นนิสิตไดอ ( หากปรากฏว่า
นิสิตรูปนั้นทุจริตในการสอบติดต่อกัน ๒ ครั้ง )  
 ขออ ๖๒.๒ ถอาเป็นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอ่ืนนอกเหนือจากขออ ๖๑.๑ ใหอคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ เป็นผูอพิจารณาลงโทษ  ตามควรแก่กรณีความผิด  แต่จะตออง
ไม่เกินกว่าที่ระบุไวอในขออ ๖๑.๑.๑   
 ๘.  หากปรากฏว่าอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดปล่อยให้นิสิตทุจริตในการสอบ  จักต้องได้รับการพิจารณา
บทลงโทษทางวินัยด้วย 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

    
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๘   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๑  

                                                   
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

เรื่อง  ใหอนิสิตผูอเขอาสอบแสดงบัตรประจ าตัวนิสิตและนุ่งห่มจีวรใหอถูกตอองตามขออบังคับมหาวิทยาลัย 
 

 
  
  เพ่ือให้การสอบวัดผลการศึกษาในชั้นบาลีอุดมศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรัดกุมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา 
จึงประกาศให้นิสิตผู้มีสิทธิ์สอบประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. นิสิตต้องน าบัตรประจ าตัวนิสิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
ออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก ากับห้องสอบทุกครั้งที่จะเข้าสอบในแต่ละรายวิชาที่ก าหนดให้สอบตามตารางสอบ 
  ๒. นิสิตที่ไม่ได้น าบัตรประจ าตัวนิสิตมาแสดงในรายวิชาใด จะไม่ได้อนุญาตให้เข้าสอบ ในรายวิชานั้นและให้ถือ
ว่าเป็นการสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากกรรมการอ านวยการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น และต้องเสีย
ค่าท าใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิต ครั้งละ ๕๐ บาท และใบแทนบัตรประจ าตัวนิสิตให้ใช้ได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น  
  ๓. ให้นิสิตนุ่งห่มผ้าจีวรรัดอกก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้งหากไม่ห่มให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการอ านวยการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น  
   
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
     
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช   ๒๕๖๑  

                                                 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้ เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตารางสอบชั้นปีที่  ๑   
( ทุกคณะ - ภาคปกติ / พระสังฆาธิการ/ พุทธ ฯ คฤหัสถ์ ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 
๖ ต.ค. ๖๑ พระไตรปิฎกศึกษา ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ขออสอบกลาง 

ประวัติพระพุทธศาสนา อ. เฉลิม  เขื่อนทองหลาง ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ขออสอบกลาง 

๘ ต.ค. ๖๑ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
(ทุกคณะ) 

พระครูใบฎีกาหัสดี  กิตฺตินนฺโท, 
ผศ.ดร. 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
(ทุกคณะ)  

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
(ทุกคณะ) 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(พุทธ/ พุทธฯ คฤหัสถ์ /พระ
สังฆาธิการ/ มนษุย์/
รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ) 

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายา
โท 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ศาสนาทั่วไป (ครุ) พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ 

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(มนุษย์/เชิงพุทธ/รัฐศาสตร์) 

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

บาลีไวยากรณ์ 
(พุทธ/ พุทธฯ คฤหัสถ ์/ 
พุทธ สังฆาธิการ) 

ดร.สงวน  หล้าโพนทัน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ตรรกศาสตร์ (ครุ) พระสวาท ธมฺมรโส, ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ปรัชญาเบื้องต้น 
(มนุษย์/คร/ุเชิงพุทธ) 

พระสวาท  ธมฺมรโส,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

เทศกาลและพิธีกรรม พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  



 
 

พระพุทธศาสนา 
(รัฐศาสตร์) 
วัฒนธรรมไทย 
(พุทธ/ พุทธฯ คฤหัสถ์/พระ
สังฆาธิการ) 

อ.เฉลิม  เขื่อนทองหลาง ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ 

เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน (เชิงพุทธ) 

พระอินทรน์ุช สุวณฺโณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ความเป็นครูวิชาชีพ (ครุ) อ.จักรทอง  เบ้าจรรยา  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
บาลีไวยากรณ์ 
(เชิงพุทธ) 

พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
(รัฐศาสตร์) 

อ.ชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การเมืองการปกครองไทย 
(มนุษย์) 

อ.จ านงค์  ปุผาลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมนิเทศ 
(คร)ุ 

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ (เชิงพุทธ) 

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ปรัชญาและจริยธรรมทาง
การศึกษา (ครุ) 

พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
 

๑๖ ต.ค. ๖๑ 

บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓  
(พุทธ/พุทธฯ คฤหัสถ์/พุทธ 
สังฆาธิการ/มนุษย/์สังคม/เชิง
พุทธ) 

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ 
 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ นอกตาราง 

บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓  
(ครุ) 

อ.เฉลิม  เขื่อนทองหลาง/ 
อ.อัมพร  เจือจันทร์ 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ นอกตาราง 

  
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                             

 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบชั้นปีที่  ๒   
( ทุกคณะ – ภาคปกติ/พระสังฆาธิการ ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 
 
๖ ต.ค. ๖๑ 

วรรณคดีบาลี (ยกเวอน ครุ) ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ขออสอบกลาง 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสังฆรักษ์สวัสด์ิ อภินนฺโท ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ขออสอบกลาง 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ดร.ไพวรรณ  ปุริมาตร 
 

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ขออสอบกลาง 

๘ ต.ค. ๖๑ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
(ทุกคณะ) 

พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(พุทธ/ พุทธ สังฆาธิการ/ครุ/
มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

การจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (เชิงพุทธ) 

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺ
โท 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ 
 
 

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

อ.อัมพร เจือจันทร์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

จิตวิทยาส าหรับครู (ครุ) อ.กษมา  พ่ึงพาพัฒน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
กฎหมายทั่วไป 
(พุทธ/ พุทธ สังฆาธิการ/
มนษุย์/รัฐศาสตร)์ 

อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ธรรมนิเทศ 
(ครุ/เชิงพุทธ) 

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
 

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

พระอินทร์นุช  สุวณฺโณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  



 
 

๑๑ ต.ค. ๖๑ 
 

 

(พุทธ/ ครุ/มนุษย์/เชิงพุทธ/
รัฐศาสตร์) 
 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (ครุ) 

พระชรันดร์ ธีรวโร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ภาษาสันสกฤตขั้นสูง 
(พุทธ สังฆาธิการ/พุทธ) 

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนโฺท
,ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ระบบค าและประโยคของ
ภาษาอังกฤษ (มนุษย์) 

อ.จ านงค์  ปุผาลา ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

การเมืองการปกครองของไทย 
(รัฐศาสตร์) 

ผศ.ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิส
กุล 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 
(เชิงพุทธ) 

ผศ.ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิส
กุล 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
 
 
 
 

๑๒ ต.ค. ๖๑ 

การพัฒนาหลักสูตร (ครุ) อ.อัมพร  เจือจันทร์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ  
(มนุษย์) 

พระอธิการสิทธิศักดิ์  ธมมฺ
ทายาโท 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (เชิง
พุทธ) 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
(รัฐศาสตร์) 

อ.ชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การจัดการเรียนรู้ (ครุ) พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท
,ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

แต่งแปลบาลี  
(มนุษย)์ 

พระมหาสุพัตร์  วชิราวุโธ.ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
 

๑๖ ต.ค. ๖๑ 

วากยสัมพันธ์  
(พุทธ /มนุษย์/ครุ/รัฐศาสตร์) 

ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็น
บาลี ๓,๔ (พุทธ/มนุษย์/ครุ/
รัฐศาสตร์) 

ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 
 

ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ปีท่ี  ๓   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (ภาคปกติ/คฤหัสถ)์ 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
ปรัชญาการศึกษา พระสวาท ธมฺมรโส,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ธรรมบทศึกษา พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ พุทธธรรมกับสังคมไทย อ.มนัสพล ยังทะเล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
หลักพุทธธรรม พม.จิตตภัทร อจลธมฺโม, ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
สุนทรียศาสตร์ ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน 
เชิงปรัชญา 

พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

วิสุทธิมัคคศึกษา พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พุทธปรัชญาเถรวาท ดร.เสรี  ศรีงาม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ปีท่ี  ๓   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (พระสังฆาธิการ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
ปรัชญาการศึกษา พระสวาท ธมฺมรโส,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ธรรมบทศึกษา พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ พุทธธรรมกับสังคมไทย อ.มนัสพล ยังทะเล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
หลักพุทธธรรม พม.จิตตภัทร อจลธมฺโม, ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
สุนทรียศาสตร์ ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน 
เชิงปรัชญา 

พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

วิสุทธิมัคคศึกษา พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พุทธปรัชญาเถรวาท ดร.เสรี  ศรีงาม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ปีท่ี ๔  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (ภาคปกติ) 

 
วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระครูใบฎีกาหัสด ีกิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย พระสวาท ธมฺมรโส, ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐศาสตร์ 

ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ดร.เสรี  ศรีงาม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
๑๒ ต.ค. ๖๑ การศึกษาอิสระทาง

พระพุทธศาสนา 
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                              
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
   



 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่  ๓  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วรรณคดีอังกฤษ 

พระเบ็ญจะ สุภาจาโร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การแปลระดับสูง ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
๑๐ ต.ค. ๖๑ การเขียนและการอ่าน

ภาษาอังกฤษเชิงอธิบายความ 
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายา
โท 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

อ.จ านงค์ ปุผาลา ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ หลักการแปล ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
สัมมนาพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

อ.จ านงค์ ปุผาลา ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                           
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่  ๔  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระครูใบฎีกาหัสด ีกิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเขียนภาษาอังกฤษ 
เฉพาะกิจ 

พระเบ็ญจะ สุภาจาโร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

อ.จ านงค์ ปุผาลา 
 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

๑๑ ต.ค. ๖๑ การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูง 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ 
 

นอกตาราง 

การศึกษาอิสระทาง
ภาษาอังกฤษ 

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

๑๒ ต.ค. ๖๑ การฟังภาษาอังกฤษ 
เฉพาะด้าน 

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตาราง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
  
  

ตารางสอบคณะครุศาสตร์ ปีที่  ๓  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย อ.ผานิต  อัตวีระพัฒน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ร้อยกรองไทย ผศ.ลัดดา ปานุทัย ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ วิวัฒนาการของภาษาไทย พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท
,ดร. 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

ผศ.นฤมล ปิยวิทย์ / 
อ.อัมพร  เจือจันทร์ 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
คติชนวิทยา อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พระครูวริิยธรรมานุศาสก์,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา



 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะครุศาสตร์ ปีที่  ๔  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน ๑ 

อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การสอนภาษาไทย พระชรันดร์  ธีรวโร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
๑๐ ต.ค. ๖๑ การวิจัยทางการสอน

ภาษาไทย 
อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การสร้างหนังสือภาษาไทย
ส าหรับเด็ก 

ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ภาษาเขมรในภาษาไทย อ.ผานิต  อัตวีระพัฒน์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ พระครูวริิยธรรมานุศาสก,์ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ผศ.ลัดดา ปานุทัย ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
  

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๓  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 
กฎหมายปกครอง อ.ธนเดช เอื้อศรี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ การเมืองการปกครองกับ
พระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

รัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
อาเซียนศึกษา อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ การวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองของไทย 

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตาราง 

การเมืองกับนโยบาย
สาธารณะ 

ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๓  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 

การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนา 

อ.ไพรัตน์ เอิบส าโรง ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ ดิจิทัลเพื่อการบริหารคณะ
สงฆ ์

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ 
อภินนฺโท 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การจัดการสาธารณูปการ พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ 
อภินนฺโท 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การบัญชีเพื่อการจัดการ อ.ไพรัตน์ เอิบส าโรง ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๒ ต.ค. ๖๑ การจัดการวิถีชุมชน ดร.พิชิต ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตาราง 
การวิจัยเพื่อการจัดการ ดร.ไพวรรณ  ปุริมาตร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                   
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๔  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๘ ต.ค. ๖๑ 

การเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง 

อ.ภูดิศ นอขุนทด ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ความรู้เบื้องต้นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ผศ.ดร.วินัย  ภูมิสุข ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๐ ต.ค. ๖๑ ขบวนการทางการเมืองและ
สังคม 

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

อ.ธนเดช เอื้อศรี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนโฺท
,ผศ.ดร. 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

อาเซียนศึกษา อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  
๑๒ ต.ค. ๖๑ เหตุการณ์ปัจจุบันในการ

เมืองไทย 
ดร.พิชิต ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตาราง 

สัมมนาปัญหาทางการเมือง
การปกครองของไทย 

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตารางสอบชั้นปีที่  ๑   
( ทุกคณะ – คฤหัสถ ์) ยกเวอน พุทธ/ครุ 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 
๖ ต.ค. ๖๑ พระไตรปิฎกศึกษา ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ขออสอบกลาง 

ประวัติพระพุทธศาสนา อ. เฉลิม  เขื่อนทองหลาง ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ขออสอบกลาง 

๑๔ ต.ค. ๖๑ 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
(มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท
,ผศ.ดร. 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
(มนุษย์/รัฐศาสตร์)  

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายา
โท 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๐ ต.ค. ๖๑ 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
(มนุษย์) 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
(รัฐศาสตร์) 

ดร.ประพันธ์  นึกกระโทก ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(รัฐศาสตร์) 

อ.ณัฏฐกานต์  หงษ์กุลเศรษฐ์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(มนุษย)์ 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์/ 
ดร.บุษยลักษณ์  อรชุน 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ปรัชญาเบื้องต้น 
(มนุษย์) 

พระสวาท ธมฺมรโส,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

เทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา 
(รัฐศาสตร์) 

พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  



 
 

๒๑ ต.ค. ๖๑ 

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
(รัฐศาสตร์) 

อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

การเมืองการปกครองไทย อ.จ านงค์  ปุผาลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓  
(มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. / 
อ.อัมพร  เจือจันทร์ 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ นอกตาราง 

  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                             

 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบชั้นปีที่  ๒   
(ทุกคณะ – คฤหสัถ์) ยกเวอน พุทธ/ครุ 

 
วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

 
๖ ต.ค. ๖๑ 

วรรณคดีบาลี  ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ขออสอบกลาง 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสังฆรักษ์สวัสด์ิ อภินนฺโท ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ขออสอบกลาง 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ขออสอบกลาง 

๑๔ ต.ค. ๖๑ 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
(มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ปรัชญาเบื้องต้น 
(รัฐศาสตร์) 

พระยุทธนา  อธิจิตฺโต,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

การเมืองการปกครองของไทย 
(มนุษย์) 

ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
 
 
๒๐ ต.ค. ๖๑ 

 

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

กฎหมายทั่วไป 
(มนุษย์/รัฐศาสตร์) 

อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
(มนุษย์)  

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ 
 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
(รัฐศาสตร์) 

อ.ชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  



 
 

 
๒๑ ต.ค. ๖๑ 
 
 

 

บาลีไวยากรณ์ ๔ 
(รัฐศาสตร์) 

ดร.สงวน  หล้าโพนทัน ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

แปลบาลีเป็นไทย ไทยแปลเป็น
บาลี ๑,๒ 
(รัฐศาสตร์) 

ดร.สงวน หล้าโพนทัน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 
(มนุษย์) 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตาราง 

แต่งแปลบาลี  
(มนุษย)์ 

ดร.เสรี  ศรีงาม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

แต่งแปลบาลี  
(รัฐศาสตร์) 

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 



 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่  ๓  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)   

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๑ 

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

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ทายาโท 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
อธิบายและอภิปรายความ 

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๒ ต.ค. ๖๑ 

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะ
กิจ 

อ.จ านงค์  ปุผาลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺ
โท,ผศ.ดร. 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูง 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

๒๓ ต.ค. ๖๑ 
การศึกษาอิสระด้าน
ภาษาอังกฤษ 

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ทายาโท 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นอกตาราง 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                           

 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
  

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๓  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์)  

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๑๔ ต.ค. ๖๑ 
 

กฎหมายอาญา อ.ธนเดช เอื้อศรี ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  
สถาบันการเมืองและ
รัฐธรรมนูญ 

ดร.วราภูมิ  สวุะโสภา ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  

แนวคิดทางการเมืองของนัก
คิดส าคัญในตะวันออก 

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น อ.ชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๐ ต.ค. ๖๑ 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  
อาเซียนศึกษา อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุล

เศรษฐ์ 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                    
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา



 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๔  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์)   

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๑๔  ต.ค. ๖๑ 

แนวคิดทางการเมืองของนักคิด
ส าคัญในตะวันออก 

ผศ.ดร.วินัย  ภูมิสุข ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

ขบวนการทางการเมืองและ
สังคม 

ผศ.ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิส
กุล 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๒๐  ต.ค. ๖๑ 

การเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง 

อ.ภูดิศ  นอขุนทด  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

เหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย 

ดร.พิชิต ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺ
โท, ผศ.ดร. 

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้  
 

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๓  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( คฤหัสถ์) The Mall (พุธ)   

 
 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๑๐ ต.ค. ๖๑ 
 

กฎหมายอาญา อ.ธนเดช เอื้อศรี ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

๑๑ ต.ค. ๖๑ 
 

สถาบันการเมืองและ
รัฐธรรมนูญ 

ดร.พิชิต  ปุริมาตร ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ นอกตาราง 

แนวคิดทางการเมืองของนัก
คิดส าคัญในตะวันออก 

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ นอกตาราง 

อาเซียนศึกษา อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุล
เศรษฐ์ 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตาราง 

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น อ.ชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ นอกตาราง 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกรท์ี ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๔  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) The Mall  (อังคาร)  

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

    ๙  ต.ค. ๖๑ 

แนวคิดทางการเมืองของนักคิด
ส าคัญในตะวันออก 

ผศ.ดร.วินัย  ภูมิสุข ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐  

ขบวนการทางการเมืองและ
สังคม 

อ.พิชัย  เรืองไพศาล ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐  

กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  
การเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง 

ดร.บุญช่วย พาณิชยกุล ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 ๑๐  ต.ค. ๖๑ 

โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺ
โท, ผศ.ดร. 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นอกตาราง 

เหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย 

พิชิต ปุริมาตร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นอกตาราง 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เรื่อง  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************** 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน   
ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ในวันศุกร์ที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามความทราบแล้วนั้น   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงก าหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ ด าเนินการสอบขออสอบกลางในวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  รวม  ๑๐  วัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่  ๔  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) The Mall  (พฤหัสฯ) A 508 

 

วัน เดือน ปี รายวิชา อาจารย์บรรยาย เวลาสอบ หมายเหตุ 

๑๑ ต.ค. ๖๑ 

กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธนเดช  เอ้ือศรี ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  
ขบวนการทางการเมืองและ
สังคม 

อ.พิชัย  เรืองไพศาล ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

การเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง 

ดร.บุญช่วย พาณิชยกุล ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 ๑๒ ต.ค. ๖๑ 

แนวคิดทางการเมืองของนักคิด
ส าคัญในตะวันออก 

ผศ.ดร.วินัย  ภูมิสุข ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  

โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺ
โท, ผศ.ดร. 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  

เหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย 

ดร.พิชิต ปุริมาตร ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                               
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

ที่   ๗๒ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับขออสอบกลาง 

และก ากับหอองสอบขออสอบกลาง 
 

 
   

  เพ่ือให้การด าเนินการสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ – ๒          
ในระหว่างวันที่  ๖ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รวม  ๑  วัน เป็นการด าเนินการสอบขออสอบกลาง ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 
                                    ๑. คณะกรรมการก ากับขออสอบกลาง 
 

  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,ผศ.ดร.          ผช.อธิการบดฝี่ายบริหาร/ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา        

รองประธาน 
 ๑.๓. พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.  ผช.อธิการบดฝี่ายกิจการนิสิต/รก.ผอ.ส านักงานวิทยาลัย  
          กรรมการ 
 ๑.๔. นายคม  ณีสูงเนิน            ผอ.ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา  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. พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร  นักจัดการงานทั่วไป    กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๙. นางเบญจวรรณ์  เทียนขนุทด   นักวิชาการเงินและบัญชี  กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐. พระครูปลัดวินัย  วชิรญาโณ    นักการจัดการทั่วไป        กก.และผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 

๒. คณะกรรมการก ากับหอองสอบขออสอบกลาง 
 

  มีหน้าที่ในการรับข้อสอบและกระดาษค าตอบจากคณะกรรมการก ากับข้อสอบกลาง ไปด าเนินการสอบตาม 
ข้อปฏิบัติในการสอบของมหาวิทยาลัย  เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ แล้วส่งคืนคณะกรรมการก ากับข้อสอบกลาง  
ประกอบด้วย 



 
 

 

วัน เดือน ปี กรรมการ ก ากับหอองสอบคณะ ชั้นปีที่ 
หมายเหตุ 
(หอองสอบ) 

 
 
๖ ตุลาคม ๖๑ 

 
 

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

คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ)  
คณะพุทธศาสตร์ (ปกติ)  
คณะพุทธศาสตร์ (คฤหสัถ์)  
คณะครุศาสตร์  

๑ 
 
 

B 502 

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

คณะครุศาสตร์  
คณะมนุษย์ศาสตร์  ๑ 

 
B 502 

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

การจัดการเชิงพุทธ  
รัฐศาสตร์  ๑ B 504 

อ.อัมพร  เจือจันทร์ 
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก 
พระอินทร์นุช สุวณฺโณ 

รัฐศาสตร์  ๑ B 504 

๖ ตุลาคม ๖๑ 

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

การจัดการเชิงพุทธ  
ครุศาสตร์  
คณะพุทธศาสตร์ (ปกต+ิพิเศษ)  
คณะมนุษยศาสตร์  
รัฐศาสตร์   

 
๒ 

A 107  
 

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

รัฐศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์ (คฤหสัถ์)  
รัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) 
 

๒ 
 

A 108 
 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๘  กันยายน   พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

                                                 
(พระราชสีมาภรณ์) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
 
 

 



 
 

 
  
 

แนวปฏิบัติในการก ากับหอองสอบ 
 
 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 
      
                                                  
 
 
              
 
 



 
 

 
 
 
 

ขออบกพร่องที่จะตอองสังวร 
 

ที ่ ปัญหา ทางแกอ 
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 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

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

กรรมการอ านวยการผูอพิจารณาอนุมัติ 
 
 

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

 
 
 

กรรมการก ากับหอองสอบรับทราบ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ต้องช าระค่าธรรมเนียมครั้งละ ๕๐  บาท  
 
 
  



 
 

 
 
 
 

ใบยื่นค ารอองขออนุญาตเขอาหอองสอบ 
(ในกรณีที่มาสอบขอากว่าก าหนด  ๑๕  นาที) 

 
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 

........../............./............ 
 
      ความเห็นของกรรมการกลาง 
     ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร   
        
       อนุมัติ    ไม่อนุมัต.ิ.............................. 
        
 

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

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


