คู่มือกำกับห้องสอบ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(สอบข้อสอบกลางวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓)

คณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มงานบริการการศึกษา,กลุ่มงานวางแผนและวิชาการ
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
คำนำ

๒

คำนำ
การจัดทำ “ คู่มือกำกับห้องสอบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ” ในครั้งนี้ทางวิทยาลัย
สงฆ์นครราชสีมา ในฐานะเป็นส่วนงานที่กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาซึ่งในแต่ละปีการศึกษา เมื่อจัดการเรียนการสอนครบระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ประมาณ ๑๖ สัปดาห์ต่อภาคเรียนตามความที่ทราบแล้วนั้น
ดังนั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๓ เป็ น ต้น และจะสิ้น สุดการเรียนการสอนในวัน อาทิ ตย์ ที่ ๒๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึก ษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙
วัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการกำกับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๒
๒. เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงานของคณะกรรมการแต่ละแผนกให้เป็นไปตามภาระงานที่กำหนดไว้
ในคู่มือกำกับห้องสอบนี้
๓. เพื่อเป็นเอกสารว่าด้วยการประกาศสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔. เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม าเป็ น ไปตามเกณฑ์ ก รประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภาย
ใน (สกอ.)
อย่ างไรก็ต าม คู่มื อ กำกั บ ห้ อ งสอบเล่ มนี้ ยั งมี ข้ อและเนื้ อ หาบางประเด็น ที่ ไม่ส มบู ร ณ์ คณะ
ผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากรทุกท่าน เพื่อที่จะนำไปปรับปรุง การดำเนินการจักทำ
เอกสารคู่มือกำกับห้องสอบในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คำนำ
สารบัญ
ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรื่อง ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรื่อง ข้อบังคับและการลงโทษนิสิตที่กระทำผิดระเบียบการสอบวัดผลการศึกษา
เรื่อง ให้นิสิตผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวนิสิตและนุ่งห่มจีวรให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบและประเมินผลการสอบ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการกลาง กรรมการกำกับห้องสอบ
กรรมการจเร และกรรมการสวัสดิการ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบประจำวัน
ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-ตารางสอบ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับข้อสอบกลางและกำกับห้องสอบข้อสอบกลาง
ข้อปฏิบัติ
แนวปฏิบัติในการกำกับห้องสอบ
อำนาจหน้าที่ของกรรมการจเร
อำนาจหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการ
ข้อบกพร่องที่จะต้องสังวร
ใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต
ใบยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ
บันทึกรายงานการปฏิบัติฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบคณะผู้จัดทำคู่มือกำกับห้องสอบ
แผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายชื่อคณะกรรมการจัดทำคู่มือกำกับห้องสอบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๔

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน ใน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้กำหนดการสอบวัดผลปลายภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒ และ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ดำเนิ น การสอบข้ อ สอบกลางในวั น ที่ ๑๙ - ๒๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วั น เป็ น ต้ น ไป ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๕

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และสิ้ นสุ ดการเรียนการสอน ในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ตามความที่ทราบแล้วนั้น
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า จึ ง ประกาศปิ ด เรี ย น
ในวันที่ ๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๒ วัน เพื่อให้นิสิตได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้นิสิตเข้าสอบวัดผลการศึ กษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่าง
วันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒ และ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่
๑๙ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๖

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ข้อบังคับและการลงโทษนิสิตที่กระทำผิดระเบียบการสอบวัดผลการศึกษา
เพื่อให้การสอบวัดผลการศึกษาในชั้นบาลีอุดมศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดข้อปฏิบัติในการ
สอบไว้ดังต่อไปนี้
๑. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
๒. ห้ามนำย่าม เอกสาร และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ
๓. ห้ามพูดคุยกันในขณะสอบ
๔. ในขณะสอบต้องห่มผ้าให้เรียบร้อย
๕. เมื่อส่งใบตอบแล้ว ต้องออกจากห้องทันที
๖. ต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบมาให้พร้อม ห้ามยืมกันในขณะสอบ
๗. เมื่อปรากฏว่านิสิตรูปใดฝ่าฝืนข้อปฏิบัตินี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบ จักลงโทษตามข้อ ๖๑ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๖๑.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษนิสิตผู้กระทำผิด ดังต่อไปนี้
๖๑.๑.๑ ให้นิสิตผู้นั้นได้ระดับ F ในรายวิชานั้น
๖๑.๑.๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ ที่นิสิตผู้นั้นสังกัด
อยู่ พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา หรืออาจให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตได้ ( หากปรากฏว่า
นิสิตรูปนั้นทุจริตในการสอบติดต่อกัน ๒ ครั้ง )
ข้อ ๖๒.๒ ถ้าเป็นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ ๖๑.๑ ให้คณะกรรมการ
ประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ เป็นผู้พิจารณาลงโทษ ตามควรแก่กรณีความผิด แต่จะต้อง
ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑
๘. หากปรากฏว่าอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดปล่อยให้นิสิตทุจริตในการสอบ จักต้องได้รับการพิจารณา
บทลงโทษทางวินัยด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๗

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ให้นิสิตผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวนิสิตและนุ่งห่มจีวรให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เพื่อให้ การสอบวัดผลการศึกษาในชั้นบาลีอุดมศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรัด กุมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
จึงประกาศให้ นิสิ ตผู้มีสิ ทธิ์สอบประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. นิสิตต้องนำบัตรประจำตัวนิสิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กำกับห้องสอบทุกครั้งที่จะเข้าสอบในแต่ละรายวิชาที่กำหนดให้สอบตามตารางสอบ
๒. นิสิตที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดงในรายวิชาใด จะไม่ได้อนุญาตให้เข้ าสอบ ในรายวิชานั้นและให้
ถือว่าเป็นการสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากกรรมการอำนวยการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น และต้อง
เสียค่าทำใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต ครั้งละ ๕๐ บาท และใบแทนบัตรประจำตัวนิสิตให้ใช้ได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น
๓. ให้นิสิตนุ่งห่มผ้าจีวรรัดอกก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้งหากไม่ห่มให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการอำนวยการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๘

คำสั่งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่ ๖๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบและประเมินผลการสอบ
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การตรวจมาตรฐานข้ อ สอบวั ด ผลปลายภาคเรี ย นที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคาร ที่
๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
๑. พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.
รองประธาน
๓. พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
รองประธาน
๔. พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนฺโท, ผศ.ดร.
กรรมการ
๕. ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
กรรมการ
๖. ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
กรรมการ
๗. นายไพรัตน์ เอิบสำโรง
กรรมการ
๘. นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
กรรมการ
๙. พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายพิชัย เรืองไพศาล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายจักรทอง เบ้าจรรยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.เกรียงไกร พินยารัก
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. พระสมุห์วีรชน อุตตโร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวโสระยา งามเลิศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณามาตรฐานข้อสอบ การสอบนอกตาราง และอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม และ ขอให้
ผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มกำลังสามารถเพือ่ ความสำเร็จของงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๙

คำสั่งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่ ๖๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการกลาง กรรมการกำกับห้องสอบ
กรรมการจเร และกรรมการสวัสดิการ
********
เพื่อให้การดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิ ทยาเขตนครราชสีมา คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ คณะ
สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔ ( ภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์ ) ซึ่งจัดสอบ ในระหว่างวันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑,
๒๒ และ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. กรรมการอำนวยการ
มีหน้าที่อำนวยการให้ความสะดวกในการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีอำนาจสั่งการ อนุ มัติและ
ยุติพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม ประกอบด้วย
๑.๑. พระเทพสีมาภรณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
ประธาน
๑.๒. พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธาน
๑.๓. พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธาน
๑.๔ พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
รองประธาน
๑.๕. ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ
๑.๖. พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ผศ.ดร. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
๑.๗. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กรรมการ
๑.๘. นายคม ณีสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการ
๑.๙. พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ
๑.๑๐. ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๑.๑๑. พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย กรรมการ
๑.๑๒. ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๓. นายไพรัตน์ เอิบสำโรง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ
๑.๑๔. นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
๑.๑๕. พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๖. ดร.เกรียงไกร พินยารัก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการและผช.เลขานุการ
๑.๑๗. พระสมุห์วีรชน อุตตโร
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการและผช.เลขานุการ
๑.๑๘. นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการและผช.เลขานุการ
๑.๑๙. นางสาวโสระยา งามเลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการและผช.เลขานุการ

๑๐
๒. กรรมการกลาง
มีหน้าที่ในการรับข้อสอบเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ ถ่ายเอกสาร บรรจุข้อสอบ ตรวจทานข้อสอบ ปิดซองข้อสอบ
ส่งมอบข้อสอบให้ แก่ กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ที่ กำกับห้ องสอบและอาจารย์ประจำวิชา และ รับผลการสอบส่งให้
หัวหน้าสาขาวิชาต่อไป มีอำนาจสั่งการอนุมัตแิ ละยุตกิ ารพฤติกรรมทีไ่ ม่ถูกต้อง ประกอบด้วย
๒.๑. พระมหาสุพร รกขิตธมโม, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ประธาน
๒.๒. พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
รองประธาน
๒.๓. พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
กรรมการ
๒.๔. พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ผศ.ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
กรรมการ
๒.๕. พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรฯ
กรรมการ
๒.๖. ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๒.๗. ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
๒.๘ นายไพรัตน์ เอิบสำโรง
ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการเชิงพุทธ
กรรมการ
๒.๙ นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา กรรมการ
๒.๑๐. พระสมุหว์ ีรชน อุตฺตโร
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๒.๑๑. พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๒.๑๒. นายคำนวน ไทยอัฐวิถี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๒.๑๓. นายวรนุช แบบนา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๒.๑๔. นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๒.๑๕. นางสาวสุวลี คงเพ็ชรพะเนา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กรรมการ
๒.๑๖. นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กรรมการ
๒.๑๗. นายธนกิจ ณีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
๒.๑๘. ดร.เกรียงไกร พินยารัก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการ
๒.๑๙. นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๒.๒๐. ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการ
๒.๒๑. นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกูล
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๒.๒๒. นางสาวโสระยา งามเลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
๒.๒๓. นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๔. นางวาสนา เถาว์พุดซา
บรรณารักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๕. นางสาวศิริพร หาญพิชัย
บรรณารักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๖. นางสาวเบญจวรรณ์ เทียนขุนทด นักวิชาการการเงินและบัญชี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. กรรมการกำกับห้องสอบ
มีหน้าที่ในการกำกับห้องสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติพฤติกรรมที่ทุจริต
การสอบในรายวิชานั้น ๆ บันทึกข้อบกพร่องของข้อสอบและการสอบของนิสิต ยุติการพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการ
สอบของนิสิตในขณะสอบ และ รายงานพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย
๓.๑ พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.
๓.๒๐ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ผศ.ดร.
๓.๒ พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท, ผศ.ดร. ๓.๒๑ พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
๓.๓ ดร.สิรภพ สวนดง*
๓.๒๒ พระสมุห์ธงชัย สุนฺทราจาโร

๑๑
๓.๔ พระครูปลัดนายกวัฒน์, ดร.
๓.๕ นายอัมพร เจือจันทร์
๓.๖ นางสาวณัฏฐกานต์ หงส์กุลเศรษฐ์*
๓.๗ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
๓.๘ พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ผศ.ดร.
๓.๙ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
๓.๑๐ ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
๓.๑๑ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์*
๓.๑๒ ดร.เสรี ศรีงาม
๓.๑๓ ดร.เกรียงไกร พินยารัก
๓.๑๔ พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท,ดร.*
๓.๑๕ นางศิริพร หาญพิชัย
๓.๑๖ ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข
๓.๑๗ ดร.มนัสพล ยังทะเล*
๓.๑๘ นายธนกิจ ณีสูงเนิน
๓.๑๙. พระชรันดร์ ธีรวโร

๓.๒๓ นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง
๓.๒๔ รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
๓.๒๕ นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
๓.๒๖ ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข
๓.๒๗ พระครูปลัดนิเวช ชินวโร,ดร.
๓.๒๘ ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
๓.๒๗ นายจำนงค์ ปุผาลา
๓.๓๐ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.
๓.๓๑ นายธนเดช เอื้อศรี
๓.๓๒ พระสมุห์วีรชน อุตฺตโร
๓.๓๓ นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ
๓.๓๔ พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ
๓.๓๕ นายไพรัตน์ เอิบสำโรง*
๓.๓๖ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์*
๓.๓๗ พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.*
๓.๓๘. ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
๓.๓๙ นางสาวโสระยา งามเลิศ
๓.๔๐ ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร*
๓.๔๑ นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์*
๓.๔๒ พระอินทร์นุช สุวณโณ*
๓.๔๓ นายวรนุช แบบนา
๓.๔๔ ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี*
๓.๔๕ นายคำนวน ไทยอัฐวิถี

หมายเหตุ -

* อาจารย์ประจำหลักสูตร

๔. กรรมการจเร
มีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกำกับห้องสอบในการคุมห้องสอบในรายวิชานั้น ๆ และ
พฤติกรรมการสอบของนิสิ ตที่ไม่เหมาะสม ติดต่อ ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้ องสอบกับกรรมการกลาง
เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการสอบวัดผลปลายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ยุติการพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการสอบของนิสิตในขณะสอบ และ รายงานพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการ
กลาง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
๔.๑ พระเทพสีมาภรณ์
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
๔.๒ พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.๓ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๔ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๔.๕ พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา

๑๒
๔.๖ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๔.๗ พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
๔.๘ นายคม ณีสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔.๙ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๔.๑๐ ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ ไป
๔.๑๑ นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔.๑๒ ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
๔.๑๓ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.
อาจารย์ประจำ
๕. กรรมการจัดสถานที่สอบ
มีหน้าที่ในการเตรียมสถานที่สอบ และ ดำเนินการทำความสะอาดห้องสอบ จัดห้องสอบ และ ประสานงานกับ
สาขาวิชา เพื่อตรวจสอบจำนวนนิสิต และโต๊ะเก้าอี้ในห้องสอบมีจำนวนครบตามจำนวนนิสิตผู้เข้าสอบตามวันเวลาที่
กำหนดในตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ดำเนินการเปิดและปิดห้องสอบให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย
๕.๑. ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ประธาน
๕.๒ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปญ
ั ญาอิสกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
รองประธาน
๕.๓ นายอัมพร เจือจันทร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
กรรมการ
๕.๔ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๕.๕ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
กรรมการ
๕.๖ นายไพรัตน์ เอิบสำโรง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
กรรมการ
๕.๗ นายคำนวน ไทยอัฐวิถี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๕.๘ นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๕.๙ นายวรนุช แบบนา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๕.๑๐ พระสมุห์วีรชน อุตฺตโร
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๕.๑๑ คณะกรรมการองค์กรนิสิต
กรรมการ
๕.๑๒ นายธนกิจ ณีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
๕.๑๓ นางชิด อ้นมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๕.๑๔ นางสำรวย กรองมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๕.๑๕ นางสาวณัฐธิดา ชุ่มมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๕.๑๖ นางสาวสำรวย รามมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๕.๑๗ นางสาววราพร นวนมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๕.๑๘ นายกัมพล ฉันจะโป๊ะ
นักการภารโรง
กรรมการ
๕.๑๙ นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกูล
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๕.๒๐ ดร.มนัสพล ยังทะเล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการ
๕.๒๑ นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการ
๕.๒๒ พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
๕.๒๓ ดร.เกรียงไกร พินยารัก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการและผช.เลขานุการ
๕.๒๔ นางสาวโสระยา งามเลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการและผช.เลขานุการ

๑๓
๖. กรรมการสวัสดิการ
มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารไว้อำนวยความสะดวก
และบริการคณะกรรมการทุกฝ่ายในช่วงเวลาก่อนและหลังที่มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตั้งแต่การตรวจมาตรฐานข้อสอบ การจัดทำข้อสอบ การทำความสะอาดห้องสอบ การจัดห้องและสถานที่สอบ และ
ในช่วงการดำเนินการสอบข้อสอบกลางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
๖.๑. พระเทพสีมาภรณ์
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่ปรึกษา
๖.๒. พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธาน
๖.๒. พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
รองประธาน
๖.๓. พระมหาสุพร รกขิตธมโม, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
กรรมการ
๖.๔. นายคม ณีสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการ
๖.๕ ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
กรรมการ
๖.๖. นางทัศนนันท์ ภูมิสุข
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
กรรมการ
๖.๗. นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา กรรมการ
๖.๘. นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กรรมการ
๖.๙. นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๖.๘ นางชิด อ้นมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๖.๙ นางสำรวย กรองมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๖.๑๐ นางสาวณัฐธิดา ชุ่มมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๖.๑๑ นางสาวสำรวย รามมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๖.๑๒ นางสาววราพร นวนมะเริง
พนักงานทำความสะอาด
กรรมการ
๖.๑๓. นายธนกิจ ณีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
๖.๑๔ อาจารย์พิเศษ
กรรมการ
๖.๑๕ พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ
นักการจัดการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑๖ นางสาวสุวลี คงเพ็ชรพะเนา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กรรมการและผช.เลขานุการ
๖.๑๗ นางศิริพร หาญพิชัย
บรรณารักษ์
กรรมการและผช.เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๔

คำสั่งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่ ๖๖ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบประจำวัน
เพื่อให้การดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิท ยาลั ย วิท ยาเขตนครราชสี มา ของคณะพุ ท ธศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ คณะ
สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔ ภาคปกติและคฤหัสถ์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็น
ต้นไป เพื่อให้การสอบปลายภาค เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบประจำวันตามตารางวันสอบ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๘

คณะ / ชั้นปี
คณะพุทธศาสตร์ ปี ๑
คณะครุศาสตร์ ปี ๑
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๑
คณะพุทธศาสตร์ ปี ๒
คณะครุศาสตร์ ปี ๒
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒
คณะครุศาสตร์ ปี ๓
คณะครุศาสตร์ ปี ๔
คณะพุทธศาสตร์ ปี ๓
คณะพุทธศาสตร์ ปี ๔
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๓
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๔
คณะสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์ ปี ๓
คณะสังคมศาสตร์
-การจัดการเชิงพุทธ ปี ๓
คณะสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์ ปี ๔

ห้องสอบ

วันที่สอบ/คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
๑๙ ต.ค. ๖๓ ๒๐ ต.ค. ๖๓ ๒๑ ต.ค. ๖๓ ๒๒ ต.ค. ๖๓
ห้องสอบ สำหรับบรรพชิต (ภาคปกติ)
A 107 อ.ชุติพนธ์/พระครู ผศ.ดร.พรเศรษฐี/ อ.ชุติพนธ์/พระครูวิ ผศ.ดร.พรเศรษฐี/
วิริยธรรมานุศาสก์
,ดร.

อ.ธนเดช

ริยธรรมานุศาสก์
,ดร.

อ.ธนเดช

A 108

ผศ.ดร.พิชิต/
พระสมุห์วีรชน

พระอินทร์นุช/
ผศ.ดร.วินัย

ผศ.ดร.พิชิต/
พระสมุห์วีรชน

พระอินทร์นุช/
ผศ.ดร.วินัย

A 306
A 307
A 409
A 411

ดร.ไพวรรณ

อ.ณัฏฐกานต์

ดร.ไพวรรณ

อ.ณัฏฐกานต์

ผศ.ดร.พระยุทธนา

ดร.สิรภพ

ผศ.ดร.พระยุทธนา

ดร.สิรภพ

ผศ.ดร.เสฐียร

ดร.เบญจมาศ

ผศ.ดร.เสฐียร

ดร.เบญจมาศ

ดร.พระครูปลัดนิ
เวช/ผศ.ดร.พระ
มหาปัญญาวรวัฒน์
อ.ไพรัตน์

ผศ.ดร.ยุทธนา/
ดร.เกรียงไกร

ผศ.ดร.ยุทธนา/
ดร.เกรียงไกร

พระสมุห์ธงชัย

ดร.พระครูปลัดนิ
เวช/ผศ.ดร.พระ
มหาปัญญาวรวัฒน์
อ.ไพรัตน์

ดร.มนัสพล

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

ดร.มนัสพล

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

ดร.พระอธิการสิทธิ
ศักดิ์

รศ.ดร.สุรพงษ์

ดร.พระอธิการสิทธิ
ศักดิ์

รศ.ดร.สุรพงษ์

A 508

พระครูภัทรจิตตา
ภรณ์,ดร.

พระชรันดร์

พระครูภัทรจิตตา
ภรณ์,ดร.

พระชรันดร์

A 503

ดร.ประพันธ์

อ.พิพัฒน์ภาสน์

ดร.ประพันธ์

อ.พิพัฒน์ภาสน์

A 403
A 404
A 502

พระสมุห์ธงชัย

๑๕
๙
๑๐
๑๑

ที่
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

คณะสังคมศาสตร์
-การจัดการเชิงพุทธ ปี ๔
คณะสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์ ปี ๑
-การจัดการเชิงพุทธ ปี ๑
คณะสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์ ปี ๒
-การจัดการเชิงพุทธ ปี ๒

A 505

ดร.เสรี/ อ.จำนงค์

อ.อัมพร

ดร.เสรี/ อ.จำนงค์

อ.อัมพร

B 406

ดร.เบญญาภา

พระครูปริยัติธรรมานุ
ศาสน์

ดร.เบญญาภา

พระครูปริยัติธรรมานุ
ศาสน์

B 405

ผศ.ดร.พระมหา
สุพัตร์

ผศ.ดร.พระครูใบฎีกา
หัสดี

ผศ.ดร.พระมหา
สุพัตร์

ผศ.ดร.พระครูใบฎีกา
หัสดี

๑๘ ต.ค. ๖๓

๒๔ ต.ค. ๖๓

อ.ณัฏฐกานต์

ผศ.ดร.พิชิต

พระอินทร์นุช

ดร.เสรี

ผศ.ดร.พรเศรษฐี

ดร.ไพวรรณ

อ.ธนเดช

อ.ชุติพนธ์

ดร.เบญญาภา

ดร.พระอธิการสิทธิ
ศักดิ์

ห้องสอบ สำหรับคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)
คณะ / ชั้นปี
ห้องสอบ ๑๗ ต.ค. ๖๓
ผศ.ดร.พิชิต
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๑
A 402
ดร.เสรี
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒
A 404
ดร.ไพวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๓
A 403
อ.ชุติพนธ์
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๔
A 401
คณะสังคมศาสตร์
B 405 ดร.พระอธิการสิทธิ
-รัฐศาสตร์ ปี ๑
คณะสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์ ปี ๒
คณะสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์ ปี ๓
คณะสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์ ปี ๔

ศักดิ์

B 406

พระชรันดร์

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

พระชรันดร์

A 502

รศ.ดร.สุรพงษ์

พระครูภัทรจิตตา
ภรณ์,ดร.

รศ.ดร.สุรพงษ์

A 503

ผศ.ดร.พระยุทธนา

พระชรันดร์ดร.
ประพันธ์

ผศ.ดร.พระยุทธนา

ห้องสอบ สำหรับคฤหัสถ์ เทียบโอน
ที่
คณะ / ชั้นปี
๒๐ คณะสังคมศาสตร์

ห้องสอบ ๑๗ ต.ค. ๖๓ ๑๘ ต.ค. ๖๓
ผศ.ดร.ยุทธนา
ดร.เกรียงไกร
B 403

๒๑

A 404

-รัฐศาสตร์ ปี ๑
-รัฐศาสตร์ ปี ๒
(เทียบโอน)
คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๑
(เทียบโอน)

ผศ.ดร.พระมหา
ปัญญาวรวัฒน์

นางสาวโสระยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๖

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิ ทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบชั้นปีที่ ๑
( ทุกคณะ - ภาคปกติ/พระสังฆาธิการ) (B 406 รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ) (A 107 พุทธ/ครุ/มนุษย์)
วัน เดือน ปี

๑๙ ต.ค. ๖๓

๒๐ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
ธรรมนิเทศ (ครุ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(พุทธ/ มนุษย์)
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ครุ)
ความรู้เบื้องต้นทางการ
จัดการ (เชิงพุทธ)
ทฤษฎีองค์การและการ
จัดการ (เชิงพุทธ)
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(พุทธ / มนุษย์)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(ครุ)
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)
ศาสนาทั่วไป (ครุ)
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(รัฐศาสตร์)

อาจารย์บรรยาย
พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

เวลาสอบ

หมายเหตุ

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ สอบออนไลน์

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,
ผศ.ดร.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง
พระครูบรรพภาวนาวิธาน,ดร.
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

สอบนอกตาราง

ดร.ไพวรรณ ปุรมิ าตร

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.
อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

๑๗

๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(เชิงพุทธ)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(มนุษย์)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(ครุ/พุทธ)
การเมืองการปกครองกับ
พระพุทธศาสนา (รัฐศาสตร์)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(มนุษย์)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(พุทธ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
(รัฐศาสตร์)
ปรัชญาเบื้องต้น
(ครุ)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(รัฐศาสตร์ / เชิงพุทธ)
การเมืองการปกครองไทย
(มนุษย์)
ภาษาและวัฒนธรรม (ครุ)
ปรัชญาเบื้องต้น (พุทธ)
ปรัชญาเบื้องต้น
(มนุษย์)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (ครุ)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(พุทธ / มนุษย์)
เทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา
(รัฐศาสตร์ /เชิงพุทธ)
ความเป็นครูวิชาชีพ (ครุ)
บาลีไวยากรณ์ ๑, ๒, ๓
(พุทธ/ มนุษย์)
บาลีไวยากรณ์ ๑, ๒, ๓
(ครุ)
บาลีไวยากรณ์ ๑, ๒, ๓
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)

อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ สอบนอกตาราง

ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
อ.อัมพร เจือจันทร์
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิส
กุล
พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายา
โท, ดร.
ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ผศ.ดร.
รศ.เนตรชนก บัวนาค
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก

สอบออนไลน์
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐

พระชรันดร์ ธีรวโร
ดร.เสรี ศรีงาม
ดร.เกรียงไกร พินยารัก

สอบนอกตาราง

พระครูปลัดนายกวัฒน์, ดร.
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
สอบออนไลน์

ดร.บุษยลักษณ์ อรชุน/
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
พระครูขันติธรรมธารี

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์

อ.จักรทอง เบ้าจรรยา
ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

สอบนอกตาราง
สอบนอกตาราง
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐

อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง/
อ.อัมพร เจือจันทร์
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ผศ.
ดร.

สอบนอกตาราง
สอบนอกตาราง

๑๘
พระไตรปิฎกศึกษา
๑๙ ก.ย. ๖๓
ประวัติพระพุทธศาสนา

พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร./
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลาง
๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลาง

๑๙

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัย ฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบชั้นปีที่ ๒
( ทุกคณะ – ภาคปกติ/พระสังฆาธิการ ) (B 405 รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ) (A 108 พุทธ/ครุ/มนุษย์)
วัน เดือน ปี

รายวิชา
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(ครุ/รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(พุทธ/มนุษย์)
กฎหมายทั่วไป
(พุทธ/มนุษย์/รัฐศาสตร์/เชิง
๑๙ ต.ค. ๖๓
พุทธ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒
(ครุ)
การเมืองการปกครองของไทย
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(พุทธ/ครุ/มนุษย์)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)
สถิติเบื้องต้นและการวิจยั (ครุ)
เสียงและระบบเสียงของ
ภาษาอังกฤษ (มนุษย์)
๒๐ ต.ค. ๖๓
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(มนุษย์)
การเมืองการปกครองกับ
พระพุทธศาสนา (รัฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์บรรยาย
อ.อัมพร เจือจันทร์

เวลาสอบ

รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐

หมายเหตุ

อ.ธนเดช เอื้อศรี
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
อิสกุล
พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

สอบออนไลน์
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐

อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ทายาโท,ดร.
อ.จำนงค์ ปุผาลา
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
อิสกุล
พระชรันดร์ ธีรวโร

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
สอบนอกตาราง

๒๐
(ครุ)
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
(พุทธ)
ระบบคำและประโยคของ
ภาษาอังกฤษ (มนุษย์)
กฎหมายสำหรับพระสงฆ์
(เชิงพุทธ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(ครุ)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(รัฐศาสตร์/เชิงพุทธ)
แต่งแปลบาลี (มนุษย์)
ปรัชญาการศึกษากับการพัฒนา
หลักสูตร (ครุ)
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เชิงพุทธ/รัฐศาสตร์)
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๑ ต.ค. ๖๓
(พุทธ/ ครุ/มนุษย์)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(ครุ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
พุทธวิธีการบริหาร
(เชิงพุทธ)
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรม
(รัฐศาสตร์)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (ครุ)
วากยสัมพันธ์
(ครุ /เชิงพุทธ/รัฐศาสตร์)
วากยสัมพันธ์
(พุทธ/มนุษย์)
๒๒ ต.ค. ๖๓ แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็น
บาลี ๓,๔ (ครุ/เชิงพุทธ/
รัฐศาสตร์)
แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็น
บาลี ๓,๔ (พุทธ/มนุษย์)
วรรณคดีบาลี (ยกเว้น ครุ)

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท
,ผศ.ดร.

อ.จำนงค์ ปุผาลา
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง

สอบออนไลน์

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

สอบนอกตาราง

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

สอบออนไลน์
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง/
ดร.เกรียงไกร พินยารัก
พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

สอบนอกตาราง
สอบนอกตาราง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบออนไลน์

อ.สมพร ไพกระโทก

สอบออนไลน์

พระครูปริยัติธรรมานศาสน์

สอบนอกตาราง

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์

พระสมุหธ์ งชัย สุนฺทราจาโร

สอบออนไลน์

พระมหาปัญญาวรวัฒน์
สิริภทฺโท, ผศ.ดร.
อ.ผานิต อัตวีระพัฒน์
ผศ.ดร.เสฐียร ทัง่ ทองมะดัน

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ สอบออนไลน์
สอบนอกตาราง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

สอบนอกตาราง

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

สอบนอกตาราง
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

สอบนอกตาราง

ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลาง

๒๑
๒๐ ต.ค. ๖๓ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์/
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์/
พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.
ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร/
ดร.บุษยลักษณ์ อรชุน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลาง
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ข้อสอบกลาง

๒๒

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนิ นการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา A 409
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓
๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
หลักพุทธธรรม
พุทธปรัชญาเถรวาท
ธรรมบทศึกษา
หลักธรรมภิบาล
พระพุทธศาสนากับสังคม
สงเคราะห์
พุทธธรรมกับสังคมไทย
ชาดกศึกษา
พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก

อาจารย์บรรยาย
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์
พระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม
,ดร.
ดร.เสรี ศรีงาม
พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
ดร.มนัสพล ยังทะเล
พระครูภัทรจิตติภรณ์, ดร.

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ดร.มนัสพล ยังทะเล
พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

หมายเหตุ

๒๓

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึ งกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระสังฆาธิการ) A 409
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓
๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
หลักพุทธธรรม
พุทธปรัชญาเถรวาท
ธรรมบทศึกษา
หลักธรรมภิบาล
พระพุทธศาสนากับสังคม
สงเคราะห์
พุทธธรรมกับสังคมไทย
ชาดกศึกษา
พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก

อาจารย์บรรยาย
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์
พระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม
,ดร.
ดร.เสรี ศรีงาม
พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
ดร.มนัสพล ยังทะเล
พระครูภัทรจิตติภรณ์, ดร.

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ดร.มนัสพล ยังทะเล
พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

หมายเหตุ

๒๔

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) A 411
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓
๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
ภาวะผู้นำ
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง
เปรียบเทียบเถรวาทกับ
มหายาน
พระพุทธศาสนากับ
สาธารณสุข
พระพุทธศาสนากับกับ
เศรษฐศาสตร์
พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ทีย่ ั่งยืน

อาจารย์บรรยาย
ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี
พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.
พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.
ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์/
พม.จิตตภัทร อจลธมฺโม, ดร.
ดร.เบญญาภา จิตมัน่ คงภักดี

เวลาสอบ
หมายเหตุ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

ดร.มนัสพล ยังทะเล

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

๒๕

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระสังฆาธิการ) A 411
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓
๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
ภาวะผู้นำ
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง
เปรียบเทียบเถรวาทกับ
มหายาน
พระพุทธศาสนากับ
สาธารณสุข
พระพุทธศาสนากับกับ
เศรษฐศาสตร์
พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ทีย่ ั่งยืน

อาจารย์บรรยาย
ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี
พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.
พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.
ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์/
พม.จิตตภัทร อจลธมฺโม, ดร.
ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

เวลาสอบ
หมายเหตุ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

ดร.มนัสพล ยังทะเล

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

๒๖

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลั ยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) A 403
วัน เดือน ปี

รายวิชา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๑๙ ต.ค. ๖๓
หลักการแปล
๒๐ ต.ค. ๖๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วรรณคดีอังกฤษ
ระบบความหมายของ
ภาษาอังกฤษ
๒๑ ต.ค. ๖๓ การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ
บุคลากรสำนักงาน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์
๒๒ ต.ค. ๖๓ การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

อาจารย์บรรยาย
เวลาสอบ
พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
พระเบ็ญจะ อาภาจาโร ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
อ.จำนงค์ ปุผาลา

หมายเหตุ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
ทายาโท, ดร.
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์/ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
อ.ปุริมปรัชญ์ มิละถะโก

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๒๗

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุ ดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) A 404
วัน เดือน ปี

รายวิชา
สถานที่สำคัญทางศาสนาใน
ประเทศไทย
๑๙ ต.ค. ๖๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

อาจารย์บรรยาย
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

พระครูภัทรจิตตา
ภรณ์,ดร.
๒๐ ต.ค. ๖๓ การสื่อความหมายระหว่างชน อ.จำนงค์ ปุผาลา
ต่างวัฒนธรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูด
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
๒๑ ต.ค. ๖๓ ภาษาอังกฤษสำหรับ
อ.ปุริมปรัชญ์ มิละถะโก
มัคคุเทศก์
การศึกษาอิสระทาง
พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ภาษาอังกฤษ
ทายาโท, ดร.

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง

๒๘

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนิ นการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวัน ที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะครุศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์) A 306
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓
๒๑ ต.ค. ๖๓
๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
การประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยกรองไทย
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย
การวัดและประเมินการเรียนรู้
วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
การใช้ภาษาไทย

อาจารย์บรรยาย
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์
อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
อ.อัมพร เจือจันทร์
อ.อัมพร เจือจันทร์

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

พระชรันดร์ ธีรวโร
พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
อ.ผานิต อัตวีระพัฒน์
อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ สอบนอกตาราง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง

พระครูวริ ิยธรรมานุศาสก์,ดร.

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

หมายเหตุ

๒๙

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิท ยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้ อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะครุศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์) A 307
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓

๒๑ ต.ค. ๖๓
๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
การวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
๑
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
การสร้างหนังสือภาษาไทย
สำหรับเด็ก
การสอนภาษาไทย
ภาษาเขมรในภาษาไทย

อาจารย์บรรยาย
พระครูวริ ิยธรรมานุศาสก์,ดร.

พระครูปริยัติธรรมานุ
ศาสน์
อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน

เวลาสอบ
หมายเหตุ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง

อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง

ผศ.ลัดดา ปานุทัย
พระชรันดร์ ธีรวโร

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง

พระชรันดร์ ธีรวโร
อ.ผานิต อัตวีระพัฒน์

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๓๐

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เ ปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึ กษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อ สอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) A 502
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓

๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
กฎหมายปกครอง
การเมืองการปกครองส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของ
ไทย
การเมืองการปกครองกับ
พระพุทธศาสนา
การวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองของไทย
การเมืองกับนโยบาย
สาธารณะ
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
อาเชียนศึกษา

อาจารย์บรรยาย
อ.ธนเดช เอื้อศรี
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิ
ปัญญาอิสกุล
อ.พิชัย เรืองไพศาล

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

สอบออนไลน์

พระมหาปัญญาวรวัฒน์
สิริภทฺโท,ผศ.ดร.
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุล
เศรษฐ์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบออนไลน์

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบออนไลน์
สอบออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

๓๑

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิ ทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีม า จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้ อสอบกลางในวัน ที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคปกติ) A 508
วัน เดือน ปี

รายวิชา
การจัดการวิถีชุมชน
๑๙ ต.ค. ๖๓
การจัดการสาธารณูปการ
๒๐ ต.ค. ๖๓ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ
๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

การจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
คณะสงฆ์
การวิจัยเพื่อการจัดการ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

อาจารย์บรรยาย
อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
พระสมุห์ธงชัย สุนฺทราจา
โร
พระครูบรรพตภาวนา
วิธาน,ดร.
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

สอบออนไลน์

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบออนไลน์

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
ผศ.ดร.พิชิต ปุรมิ าตร

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบออนไลน์
สอบออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

๓๒

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) A 503
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓

๒๑ ต.ค. ๖๓
๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
สัมมนาปัญหาการเมืองการ
ปกครองของไทย
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการระดมมวลชน
การเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง
ขบวนการทางการเมืองและ
สังคม
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
เหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย

อาจารย์บรรยาย
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิ
ปัญญาอิสกุล
อ.ธนเดช เอื้อศรี

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

พระมหาปัญญาวรวัฒน์
สิริภทฺโท,ผศ.ดร.
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

สอบออนไลน์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบออนไลน์
สอบออนไลน์
สอบออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

๓๓

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนิน การเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิท ยาลัยฯ วิท ยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคปกติ) A 505
วัน เดือน ปี
๑๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ ต.ค. ๖๓

๒๑ ต.ค. ๖๓

๒๒ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การ
เจรจาต่อรองทางการจัดการ
ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิง
พุทธ
การจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์
หลักการฝึกอบรมและการ
ประชุม
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
การบริหารชุมชนและการ
จัดการแหล่งเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงทางการ
จัดการ

อาจารย์บรรยาย
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

เวลาสอบ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

พระครูบรรพตภาวนา
วิธาน,ดร.
พระสมุห์ธงชัย สุนฺทราจา
โร
พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

สอบออนไลน์

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร/ดร.
ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

สอบออนไลน์
สอบออนไลน์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

๓๔

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสี มา จึงกำหนดสอบวัด ผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึ กษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบชั้นปีที่ ๑
( ทุกคณะ – คฤหัสถ์ ) ยกเว้น พุทธ/ครุ (B 405 รัฐศาสตร์) (A 107 มนุษย์)
วัน เดือน ปี

๑๗ ต.ค. ๖๓

๑๘ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
การเมืองกับการปกครอง
ของไทย (มนุษย์)
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(รัฐศาสตร์)
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(มนุษย์)
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(รัฐศาสตร์)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(มนุษย์)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(รัฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(มนุษย์)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
(รัฐศาสตร์)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(รัฐศาสตร์)
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(มนุษย์)

อาจารย์บรรยาย
อ.จำนงค์ ปุผาลา

เวลาสอบ
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

อ.ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

ดร.ไพวรรณ ปุรมิ าตร

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

หมายเหตุ

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
โท, ดร.
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบออนไลน์

รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์/
ดร.บุษยลักษณ์ อรชุน

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

๓๕
ปรัชญาเบื้องต้น
(มนุษย์)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(รัฐศาสตร์)
เทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา
(รัฐศาสตร์)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(มนุษย์)
บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓

ดร.เกรียงไกร พินยารัก

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ สอบนอกตาราง

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ สอบออนไลน์

อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบออนไลน์

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
โท,ดร.
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร. ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์

(รัฐศาสตร์)

บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,๓

ดร.เกรียงไกร พินยารัก

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์

ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง/
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลาง
๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลาง

(มนุษย์)

๑๙ ก.ย. ๖๓

พระไตรปิฎกศึกษา
ประวัติพระพุทธศาสนา

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๓๖

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบชั้นปีที่ ๒
(ทุกคณะ – คฤหัสถ์) ยกเว้น พุทธ/ครุ (B 406 รัฐศาสตร์) (A 401 มนุษย์)
วัน เดือน ปี

รายวิชา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(มนุษย์)
พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
(รัฐศาสตร์)
กฎหมายทั่วไป
(รัฐศาสตร์)
กฎหมายทั่วไป
๑๗ ต.ค. ๖๓
(มนุษย์)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(มนุษย์)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(รัฐศาสตร์)
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(มนุษย์)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(รัฐศาสตร์)
ระบบเสียงและระบบเสียงของ
ภาษาอังกฤษ (มนุษย์)
พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์และ

อาจารย์บรรยาย
เวลาสอบ
พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร. ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

อ.ธนเดช เอื้อศรี

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

อ.ธนเดช เอื้อศรี

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

ผศ.ดร.พิชิต ปุรมิ าตร

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

ดร.มนัสพล ยังทะเล

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ทายาโท,ดร.
พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

หมายเหตุ

สอบออนไลน์

สอบออนไลน์

สอบออนไลน์

สอบออนไลน์

๓๗
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘ ต.ค. ๖๓ (รัฐศาสตร์)
ระบบคำและประโยคของ
ภาษาอังกฤษ (มนุษย์)
ปรัชญาเบื้องต้น
(รัฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
(มนุษย์)
แต่งแปลบาลี
(รัฐศาสตร์)
แต่งแปลบาลี
(มนุษย์)
๒๔ ต.ค. ๖๓ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(มนุษย์)
วรรณคดีบาลี
๒๐ ก.ย. ๖๓
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

อ.จำนงค์ ปุผาลา

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ผศ. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
ดร.
อ.ปริมปรัชญ์ มิละถะโก
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

สอบออนไลน์

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,
ดร.
ดร.เสรี ศรีงาม

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบนอกตาราง

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

สอบนอกตาราง

อ.สมพร ไพกระโทก

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐

สอบออนไลน์

ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
เริง
พระมหาปัญญาวรวัฒน์
๑๒.๓๐-๑๔.๓๐
สิริภทฺโท,ผศ.ดร./
อ.จำนงค์ ปุผาลา
ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร/
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐
ดร.บุษยลักษณ์ อรชุน

ข้อสอบกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

สอบนอกตาราง

ข้อสอบกลาง
ข้อสอบกลาง

๓๘

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์) A 403
วัน เดือน ปี

๑๗ ต.ค. ๖๓

๑๘ ต.ค. ๖๓

๒๔ ต.ค. ๖๓
ประกาศ

รายวิชา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

อาจารย์บรรยาย
พระครูภัทรจิตตาภรณ์,
ดร.
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
พระอธิการสิทธิศักดิ์
ธมฺมทายาโท, ดร.
อ.จำนงค์ ปุผาลา

หลักการแปล
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบมาตรฐาน
ระบบความหมายของ
ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
บุคลากรสำนักงาน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
อ.จำนงค์ ปุผาลา
วิเคราะห์
การฟังและการพูด
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
การฟังและการพูด
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
ภาษาอังกฤษระดับอาชีพ
การศึกษาอิสระด้าน
พระอธิการสิทธิศักดิ์
ภาษาอังกฤษ
ธมฺมทายาโท, ดร.
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

เวลาสอบ
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

หมายเหตุ

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบออนไลน์
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอนนอกตาราง

๓๙

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิ ดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึ กษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนิ นการสอบข้อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๓
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) A 502
วัน เดือน ปี

๑๗ ต.ค. ๖๓

๑๘ ต.ค. ๖๓

๒๔ ต.ค. ๖๓
ประกาศ

รายวิชา
อาจารย์บรรยาย
การวิเคราะห์การเมืองการ
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
ปกครองของไทย
กฎหมายอาญา
อ.ธนเดช เอื้อศรี
รัฐศาสตร์ตามแนว
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิ
พระพุทธศาสนา
ปัญญาอิสกุล
การเมืองการปกครอง
อ.พิชัย เรืองไพศาล
เปรียบเทียบ
แนวคิดทางการเมืองของนัก ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์
คิดสำคัญในตะวันออก
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทาง พระมหาปัญญาวรวัฒน์
พระพุทธศาสนา
สิริภทฺโท, ผศ.ดร.
ภาษาอังกฤษในสาขา
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข
รัฐศาสตร์
สถาบันการเมืองและ
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
รัฐธรรมนูญ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

เวลาสอบ
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

หมายเหตุ

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบออนไลน์
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ สอบออนไลน์
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบออนไลน์
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบออนไลน์

๔๐

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ เปิดดำเนิน การเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวัน ที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์) A 401
วัน เดือน ปี

๑๗ ต.ค. ๖๓

รายวิชา
การสื่อความหมายระหว่างชน
ต่างวัฒนธรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ
การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็น
บาลี ๑, ๒

อาจารย์บรรยาย
อ.จำนงค์ ปุผาลา

เวลาสอบ
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมายเหตุ
สอบนอกตาราง

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

สอบนอกตาราง

ดร.เกรียงไกร พินยารัก

สอบนอกตาราง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐

๔๑

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้อสอบกลางในวั นที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๔
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) A 503
วัน เดือน ปี

๑๗ ต.ค. ๖๓

๑๘ ต.ค. ๖๓

๒๔ ต.ค. ๖๓
ประกาศ

รายวิชา
อาจารย์บรรยาย
ประชาธิปไตยตามแนว
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
พระพุทธศาสนา
อิสกุล
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พระครูปลัดนิเวช, ดร./อ.ชุติ
และการระดมมวลชน
พนธ์
การเมืองกับการสื่อสารทาง อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
การเมือง
ขบวนการทางการเมืองและ พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺ
สังคม
โท,ผศ.ดร.
สัมมนาปัญหาการเมืองการ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
ปกครองของไทย
อิสกุล
กฎหมายลักษณะพยาน
อ.ธนเดช เอื้อศรี
สันติวิธีและสมานฉันท์
อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง
การศึกษาอิสระทาง
ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์
รัฐศาสตร์
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
เหตุการณ์ปัจจุบันในการ
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข
เมืองไทย
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

เวลาสอบ
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

หมายเหตุ

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบออนไลน์
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ สอบออนไลน์
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบออนไลน์

๔๒

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนิ นการสอบข้อสอบกลางในวั นที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( คฤหัสถ์) (เทียบโอน) B 403
วัน เดือน ปี

รายวิชา
กฎหมายอาญา
พรรคการเมือง กลุ่ม
๑๗ ต.ค. ๖๓ ผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
เทศกาลและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
แนวคิดทางการเมืองของ
๑๘ ต.ค. ๖๓
นักคิดสำคัญในตะวันออก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
บาลีไวยากรณ์ ๑, ๒, ๓
๑๙ ต.ค. ๖๓

พระไตรปิฎกศึกษา
ประวัติพระพุทธศาสนา

อาจารย์บรรยาย
อ.ธนเดช เอื้อศรี
อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

เวลาสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

หมายเหตุ

อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบออนไลน์

ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์

๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ สอบออนไลน์

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบออนไลน์
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.
ดร.
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลาง
อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง
๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๔๓

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วัน จันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนินการสอบข้ อสอบกลางในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( คฤหัสถ์) (เทียบโอน) B 403
วัน เดือน ปี

รายวิชา
อาจารย์บรรยาย
การเมืองกับการสื่อสารทาง อ.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
การเมือง
ประชาธิปไตยตามแนว
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
อิสกุล
๑๗ ต.ค. ๖๓ พระพุทธศาสนา
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พระครูปลัดนิเวช, ดร./อ.ชุติ
และการระดมมวลชน
พนธ์
สันติวิธีและสมานฉันท์
อ.ไพรัตน์ เอิบสำโรง
เหตุการณ์ปัจจุบันในการ ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข
เมืองไทย
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
๑๘ ต.ค. ๖๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐ
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
ประศาสนศาสตร์
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.
๒๔ ต.ค. ๖๓ แต่งแปลบาลี
วรรณคดีบาลี
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺ
โท,ผศ.ดร.
๒๐ ก.ย. ๖๓
งานวิจัยและวรรณกรรม ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร
ทางพระพุทธศาสนา
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

เวลาสอบ
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

หมายเหตุ

๑๐.๑๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบออนไลน์
๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ สอบออนไลน์
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบออนไลน์
๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบออนไลน์
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบนอกตาราง
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลาง
๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลาง
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ข้อสอบกลาง

๔๔

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ระหว่างวัน ที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ดำเนิ นการสอบข้อสอบกลางในวั นที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๑
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( คฤหัสถ์) (เทียบโอน) A 404
วัน เดือน ปี

รายวิชา
หลักการแปล
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบมาตรฐาน
๑๗ ต.ค. ๖๓
การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาอิสระทาง
ภาษาอังกฤษ
๑๘ ต.ค. ๖๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
บาลีไวยากรณ์ ๑, ๒, ๓
พระไตรปิฎกศึกษา
๑๙ ก.ย. ๖๓
ประวัติพระพุทธศาสนา

อาจารย์บรรยาย
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ทายาโท, ดร.
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

เวลาสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ทายาโท, ดร.
พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺม
ทายาโท, ดร.
ดร.เกรียงไกร พินยารัก
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ สอบนอกตาราง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ สอบนอกตาราง

๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ สอบนอกตาราง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สอบนอกตาราง
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ข้อสอบกลาง
๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ ข้อสอบกลาง

๔๕

คำสั่งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่ ๖๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับข้อสอบกลาง
และกำกับห้องสอบข้อสอบกลาง
เพื่ อ ให้ การดำเนิ น การสอบวัด ผลการศึ กษาภาคเรีย นที่ ๑ ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๓ ของนิ สิ ตชั้ น ปี ที่ ๑ – ๒
ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๒ วัน เป็นการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการกำกับข้อสอบกลาง
มีหน้าที่ในการกำกับข้อสอบกลาง เพื่อให้การจัดสอบ ข้อสอบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดำเนินไปด้วยความเรียนร้อย มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีอำนาจสั่งการ อนุมัติ ยุติพฤติกรรม
ที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม ประกอบด้วย
๑.๑. พระมหาสุพร รกขิตธมโม, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ประธาน
๑.๒. พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
รองประธาน
๑.๓. พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๔. นายคม ณีสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา กรรมการ
๑.๕. นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล
รองผอ.สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการ
๑.๖. นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กรรมและเลขานุการ
๑.๗. นางวาสนา เถาว์พุดซา
บรรณารักษ์
กก.และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๘. พระสมุห์วีรชน อุตฺตโร
นักจัดการงานทั่วไป
กก.และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๙. นางเบญจวรรณ์ เทียนขุนทด
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กก.และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๐. พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ
นักการจัดการทั่วไป
กก.และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๑. นางศิริพร หาญพิชัย
บรรณารักษ์
กก.และผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(พระเทพสีมาภรณ์)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๔๖

แนวปฏิบัตใิ นการกำกับห้องสอบ
เพื่อให้การสอบวัดผลการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ในการกำกับห้องสอบให้ กรรมการกำกับห้องสอบถือ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การเซ็นชื่อ เพื่อป้องกันความบกพร่องและการฝ่าฝืนระเบียบในการสอบ กรรมการกำกับ
ห้องสอบ ต้องเซ็นชื่อตนเอง วัน เดือน ปี ที่สอบไว้บนสมุดด้านบนขวามือ จะเซ็นก่อนสอบหรือขณะสอบ ให้ขึ้นอยู่
กับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๒. การยื่นคำร้องในการขอเข้าห้องสอบ ในกรณีที่นิสิตมาช้าเกิน ๑๕ นาที จากเวลาที่เริ่มสอบ
ในรายวิชานั้น ๆ ต้องเขียนคำร้องขออนุญ าตเข้าสอบ ยื่นต่อกรรมการกำกับห้องสอบ กรณีนิสิตชาวต่างประเทศ
ไม่สันทัดภาษาไทย บางวิชาอาจารย์ผู้ออกข้อสอบไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้า ให้นิสิตรูปนั้นเข้าสอบในห้อง
ที่กำหนดให้
๓. การรักษาความสงบในบริเวณสถานที่สอบ เมื่อนิสิตบางรูปทำข้อสอบเสร็จ ออกจากห้อง
สอบแล้วคุยกันส่งเสียงดัง ก่อให้เกิดความรำคาญและเสียสมาธิต่อผู้ที่ยังสอบอยู่ ขอให้ผู้กำกับห้องสอบใช้กุศโลบายทำ
ให้เกิดความสงบเรียบร้อย
๔. การตรวจบัตรนิสิตในการคุมสอบ ให้ผู้กำกับห้องสอบได้ตรวจบัตรนิสิตในการคุมสอบ เพื่อ
สะดวกในการควบคุมนิสิตเป็นรายบุคคลและการบันทึกต่าง ๆ เกี่ยวกับนิสิตที่ฝ่าฝื นข้อบังคับการสอบ หรือกรณีถูก
เตือนด้วยวาจา
๕. การรับข้อสอบ ผู้กำกับห้องสอบต้องมาถึงมหาวิทยาลัย ฯ วิทยาเขตนครราชสีมา ก่อนสอบ
พอสมควร ถ้ามาไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นสุดวิสัย ต้องแจ้งให้กองกลางทราบล่วงหน้า
๖. การแก้คำผิด ถ้ามีคำผิดหรือข้อความอื่นใดที่อาจทำให้เกิดสับสนแก่นิสิต ให้ผู้กำกับห้อง
สอบเขียนคำแก้ไว้บนกระดานให้ชัดเจน
๗. การเก็บในตอบ เมื่อหมดเวลาสอบ ต้องเก็บใบตอบ จัดลำดับเลขทีจ่ ากน้อยไปหามาก อย่า
ให้ใบตอบตกหล่น เก็บข้อสอบและใบตอบใส่ซองข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วนำส่งกรรมการกลาง และนำข้อสอบวิชา
ถัดไปมาทำการสอบต่อไป
๘. การคุมเวลาในการสอบ ให้กรรมการกำกับห้องสอบ เป็นผู้ควบคุมด้วยตนเอง โดยถือเวลาที่
กำหนดไว้ในตารางสอบของแต่ละวิชาเป็นเกณฑ์
๙. การลงโทษ ถ้านิสิตรูปใดฝ่าฝืนระเบียบในการสอบ ให้ผู้กำกับห้องสอบแจ้งหรือบันทึกแจ้ง
ตามควรแก่คณะกรรมการอำนวยการสอบ เพื่อพิจารณาลงโทษ ตามข้อบังคับข้อที่ ๖๑ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๗

ข้อบกพร่องที่จะต้องสังวร
ที่
ปัญหา
๑. มารับข้อสอบช้า
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ทางแก้
- ต้องมาก่อนเข้าสอบ ๑๕ นาที เป็นอย่างน้อยเพื่อ
ตรวจเช็คข้อสอบและใบตอบปัญหา
ไม่ตรวจความเรียบร้อยในห้องสอบ
- ตรวจโต๊ะเรียน , กระดานดำและอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมี
ข้อเขียนเอื้อประโยชน์ต่อรายวิชาทีจ่ ะสอบ
ไม่ตรวจบัตรประจำตัวนิสิต (เป็นทางเปิดให้มี - ตรวจบัตรทุกครั้งที่มีการสอบแต่ละวิชา
การทุจริตเข้าสอบแทนได้) กรณีใบรับรอง
บัตรประจำตัวให้ใช้ได้เฉพาะวัน
แจกปัญหาก่อนกำหนด
- ห้ามแจกปัญหาก่อนถึงเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการกลาง
ปล่อยให้นิสิตผู้แสวงหาทางทุจริตได้ช่องทาง - ต้องหมั่นเดินตรวจ
และได้โอกาส เช่น :- ห้ามออกจากห้องสอบโดยไม่มีคณะกรรมการกลางเข้าไป
- ไม่เดินตรวจ
ทำหน้าที่แทน
- ออกนอกห้องสอบ
- ห้ามนำหนังสือเข้าไปอ่านในห้องสอบโดยเด็ดขาด
- นำหนังสือไปอ่าน
- ต้องตรวจเช็คข้อสอบตามลำดับใบตอบให้ครบถ้วน
เก็บใบตอบตกหล่น
- ต้องใช้กระดาษเปล่าเขียนลำดับเลขที่ ที่ขาดสอบสอด
ไม่ให้นิสิตเซ็นส่งใบตอบ
เข้าแทนลำดับเลขที่ ที่ขาดสอบ
ร่น - ขยายเวลาโดยพลการ
- ต้องให้นิสิตเซ็นส่งใบตอบ เพื่อรับผิดชอบในความ
การแจ้งขัดข้อง ให้ผู้อื่นคุมแทน
บกพร่อง ระบุจำนวนเล่มจำนวน จำนวนใบตอบ
ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- ไม่มีสิทธิ์ที่จะพึงกระทำโดยประการใด ๆ เว้นแต่จะมี
คำสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
- ต้องแจ้งล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อการปรับเปลี่ยนให้ทัน

๔๘

ใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต
ชื่อ ............................................................... ฉายา................................................... นามสกุล................................ .....
รหัส ............................................................ คณะ ................................................................... ชั้นปีที่ ........................
สาขาวิชา .......................................................................................................................................................................
อนุญาตให้ใช้แทนบัตรประจำตัวนิสิตเข้าสอบประจำวันที่ .......... เดือน ..........................พ.ศ. .......................
ห้อง ....................... เลขที่นั่ง ....................... ตั้งแต่เวลา ........................... น. ถึง .................................................... น.
กรรมการอำนวยการผู้พิจารณาอนุมัติ
(...................................................................)
................/..................../..................

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

หมายเหตุ ต้องชำระค่าธรรมเนียมครัง้ ละ ๕๐ บาท

๔๙

ใบยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ
(ในกรณีที่มาสอบข้ากว่ากำหนด ๑๕ นาที)
ชื่อ..........................................................ฉายา.......................................................นามสกุล.........................................





คณะพุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

 ชั้นปีที่ ๑
 ชั้นปีที่ ๑
 ชั้นปีที่ ๑
 ชั้นปีที่ ๑

 ชั้นปีที่ ๒
 ชั้นปีที่ ๒
 ชั้นปีที่ ๒
 ชั้นปีที่ ๒

 ชั้นปีที่ ๓
 ชั้นปีที่ ๓
 ชั้นปีที่ ๓
 ชั้นปีที่ ๓

 ชั้นปีที่ ๔
 ชั้นปีที่ ๔
 ชั้นปีที่ ๔
 ชั้นปีที่ ๔

เรียน .................................................................
เนื่องด้วยกระผมมาสายเกิน ๑๕ นาที ในการสอบรายวิชา ..........................................................................
จำนวน .......................... หน่วยกิต เวลาสอบตัง้ แต่ ........................................... น. ถึง ........................................... น.
เนื่องจาก.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
ดังนั้น กระผมจึงขออนุญาตเข้าห้องสอบในรายวิชาดังกล่าวด้วย
เรียนมาด้วยความเคารพ
(......................................................)
ผู้ขออนุญาต
........../............./............
ความเห็นของกรรมการกลาง
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
 อนุมัติ  ไม่อนุมัต.ิ ..............................
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ....................................................................
.........../............../...............

๕๐

บันทึก
รายงานการปฏิบัติฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบ
ห้องสอบ ...............ชั้นปีที่ ............. คณะ ................................................................. เวลา.........................................น.
ภาคเรียนที่ ................. ปีการศึกษา ...............................................................................................................................
ชั่วโมงสอบที่ ........................................ วิชา ............................................................................. จำนวน .........หน่วยกิต
จาก
 กรรมการกำกับห้องสอบ
 กรรมการจเร
เรียน ประธานคณะกรรมการกองกลาง
หลักฐานที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) .............................................................................................................................................
เนื่องด้วยในการสอบวิชา ...................................................................................................ชัว่ โมงสอบที่ ..........
ซึ่งมีอาจารย์ ............................................................................................................................... เป็นอาจารย์ประจำวิชา
ปรากฏว่า นิสิตชื่อ ............................................................................ ฉายา ...................................................................
นามสกุล ......................................................................... เลขที่ .......................... รหัส .................................................
คณะ ............................................................................ วิชาเอก ................................................................. ชั้นปีที่.........
ได้ประพฤติฝ่าฝืนข้อบังคับการสอบโดย
๑. เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
๒. พูดคุยกันในขณะสอบ
๓. ถามกันในขณะสอบ
เข้าข่าย
 ส่อทุจริต
๔. บอกกันในขณะสอบ
๕. หยิบ – ยืม ของกันในขณะสอบ
๖. นำเอกสารเข้าไปในห้องสอบ
๗. มีเอกสารไว้ครอบครองในขณะสอบ
เข้าข่าย  ทุจริตในการสอบ
๘. จด – บันทึกข้อความเข้าไปในห้องสอบ
๙. นำใบตอบหรือข้อเขียนให้บุคคลอื่นดู
๑๐. ไม่ให้ความร่วมมือตามข้อบังคับ
เข้าข่าย  ประพฤติผิดข้อบังคับ
๑๑. การนำปัญหาหรือใบตอบออกจากห้องสอบ
๑๒. การนำโทรศัพท์ไปใช้ในขณะทำการสอบ
จึงเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินตามควรแก่กรณีความผิดต่อไป
มติคณะกรรมการประจำคณะ / วิทยาลัย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ ............................................................
ตำแหน่ง .......................................................

(...........................................................)
กรรมการกำกับห้องสอบ / กรรมการจเร

๕๑

คณะผู้จัดทำคู่มือกำกับห้องสอบ
๑. พระเทพสีมาภรณ์
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
๒. พระครูสงั วราภิรักษ์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๓. พระครูปริยตั ิธรรมานุศาสน์
รก.ผูอ้ ำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
๔. พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ผศ.ดร.
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๕. พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๖. ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๗. ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
ประธานหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์
๘. นายไพรัตน์ เอิบสำโรง
ประธานหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ
๘. ดร.เกรียงไกร พินยารัก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
๙. พระสมุหว์ ีรชน อุตฺตโร
นักจัดการงานทัว่ ไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานวางแผนและวิชาการ
๑๑. นางสาวโสระยา งามเลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต กลุ่มงานบริการการศึกษา
******************

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผช.เลขานุการ
กรรมการและผช.เลขานุการ
กรรมการและผช.เลขานุการ

