
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ (จันทร์-
ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑, ๑๗ - ๑๘, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้
 

ชั้นปีที่ ๑  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจำรายวิชา 
เสาร ์

 ๑ ต.ค. ๖๕ 
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม*** ๓ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๓ ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 
๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด 
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาล ี ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองฯ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระครภูาวนาโพธิวิสุทธิ ์

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑* ๒ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒* ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓* ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผู้เรียนบาลีเสริม* 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้
กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒, ๑๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

ชั้นปีที่ ๑  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจำรายวิชา 
เสาร ์

 ๑ ต.ค. ๖๕ 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน 

อาทิตย ์
 ๒ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาเอกชยั วิสุทฺโธ 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระครูสมุห์หัตถพร ปยิธมฺโม 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาไพฑูรย ์สิริธมฺโม, ดร. 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร. 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาเอกชยั วิสุทฺโธ 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ ๑ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร. 

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑* ๒ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒* ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓* ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผู้เรียนบาลีเสริม* 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 



 
 

 
 

 
ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (จันทร์-
ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑, ๑๗ - ๑๘, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
ชั้นปีที่ ๑  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจำรายวิชา 
เสาร ์

 ๑ ต.ค. ๖๕ 
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม*** ๓ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๓ ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 
๓๐๒ ๑๐๑ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอดุมฯ** ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาล ี ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองฯ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ ์
๓๐๒ ๑๐๒ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ ดร.กัมพล นะวัน 

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑* ๒ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒* ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓* ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผู้เรียนบาลีเสริม*,สอบร่วมกับปี ๓ อังกฤษ** 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 



 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้
กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑, ๑๗ - ๑๘, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

ชั้นปีที่ ๑  
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจำรายวิชา 
เสาร ์

 ๑ ต.ค. ๖๕ 
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม*** ๓ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๓ ผศ.ดร.คิด วรุณดี 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.(พิเศษ),ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค 
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาล ี ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ ์
๔๐๑ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ นายอภิวัฒชัย พุทธจร 

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑* ๒ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒* ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓* ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

 
หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผู้เรียนบาลีเสริม* 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวดัผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค
ปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑, ๑๗ - ๑๘, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ดังนี ้

ชั้นปีที่ ๑  
หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑติ (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจำรายวิชา 

เสาร ์
 ๑ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม*** ๓ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๓ ผศ.ดร.คิด วรุณดี 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.(พิเศษ),ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค 
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาล ี ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ ์

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑* ๒ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒* ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓* ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

 
หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผู้เรียนบาลีเสริม* 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************** 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้
กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒, ๑๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้
 

ชั้นปีที่ ๒  
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

เสาร ์
๑ ต.ค ๖๕ 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 

อาทิตย ์
 ๒ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธฯ*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร. 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวจิัย ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสตูร ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาเอกชยั วิสุทฺโธ 
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว 
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๒๐๓ ๒๐๑ สังคมสมัยใหม่ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระครูสมุห์หัตถพร ปยิธมฺโม 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ๑ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร. 

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๓* (๒) ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๔* (๒) ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๕* (๒) ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 

หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผูเ้รียนบาลีเสริม*  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 



 
 

 
 

 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (จันทร์-
ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒, ๑๗ - ๑๘, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้
 

ชั้นปีที่ ๒  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

เสาร ์
๑ ต.ค ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิิทัล*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 

อาทิตย ์
๒ ต.ค ๖๕ 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธฯ*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๓๐๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับฯ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด 
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๓๐๑ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน 
๓๐๒ ๓๐๓ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ 

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๓* (๒) ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๔* (๒) ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๕* (๒) ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 

หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผูเ้รียนบาลีเสริม*  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้
กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒, ๑๗ , ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้
 
 

ชั้นปีที่ ๒  
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

เสาร ์
๑ ต.ค ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิิทัล*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 

อาทิตย ์
๒ ต.ค ๖๕ 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธฯ*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.คิด วรุณดี 
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 
๔๐๑ ๒๐๒ การวิเคราะหก์ารเมืองการปกครองของไทย ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ ผศ.ดร.คิด วรุณดี 

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๓* (๒) ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๔* (๒) ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๕* (๒) ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 

หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผูเ้รียนบาลีเสริม*  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค
ปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒, ๑๗ - ๑๘, ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ดังนี ้
 
 

ชั้นปีที่ ๒  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

เสาร ์
๑ ต.ค ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิิทัล*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 

อาทิตย ์
๒ ต.ค ๖๕ 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธฯ*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์ 
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 

อังคาร 
๑๘ ต.ค ๖๕ 

๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ นายอภิวัฒชัย พุทธจร 
๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.(พิเศษ),ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค 

พฤหัสบด ี
๒๐ ต.ค. ๖๕ 

SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๓* (๒) ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๔* (๒) ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ี๕* (๒) ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 

หมายเหตุ: ข้อสอบกลาง  MCU-Test***, สอบเฉพาะผูเ้รียนบาลีเสริม*  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ (จันทร์-
ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที ่๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
ชั้นปีที่ ๓  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาไพฑูรย ์สิริธมฺโม, ดร. 
๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 
๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา ๒ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๒ พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร. 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 
๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปฎิก ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาประทปี อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 
๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 
๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ ๒ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๒ พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร. 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 



 
 

 

 
 

 
ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************ 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้
กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
ชั้นปีที่ ๓  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางฯ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว 
๒๐๐ ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน 
๒๐๓ ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๒ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๒ ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นฯ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 
๒๐๓ ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ๓ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๒ พระมหาเอกชยั วิสุทฺโธ 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๒๐๓ ๓๐๗ วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระครูสมุห์หัตถพร ปยิธมฺโม 
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๓ นายอนันต์ คตยิะจันทร ์
๒๐๓ ๓๑๖ ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ 
๒๐๓ ๓๑๘ พุทธวธิีการสอน ๒ ๑๐๐ ๑๖.๕๐-๑๘.๕๐ น. ๒ พระมหาเอกชยั วิสุทฺโธ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรือ่ง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 

************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (จันทร์-
ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
ชั้นปีที่ ๓  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๓๐๑ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.กัมพล นะวัน 
๓๐๒ ๓๐๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอดุมฯ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระธีระศักดิ์ ธมฺมวโร 
๓๐๒ ๓๐๖ การสื่อความหมายระหวา่งชนต่างวัฒนธรรมฯ ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๔๓๓ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ 
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 
๓๐๒ ๓๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๒ ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๓๐๕ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน 
๓๐๒ ๓๐๙ หลักการแปล ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดอืน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
   

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 



 
 

 
 

 
ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ (จันทร์-
ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
ชั้นปีที่ ๔  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๑๐๑ ๓๒๔ พระพุทธศาสนากับสตร ี ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 
๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก 
๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๒ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๒ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๑๐๑ ๔๑๒ พระสูตรมหายาน ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร. 
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ 
๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต ์ ๒ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร. 
๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๖.๔๐ น. ๒ พระมหาไพฑูรย ์สิริธมฺโม, ดร. 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 



 
 
 

 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (จันทร์-
ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
ชั้นปีที่ ๔  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๓๒๙ การแปลงานเขียนเฉพาะดา้น ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.กัมพล นะวัน 
๓๐๒ ๔๐๗ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด 
๓๐๒ ๔๓๒ ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๒ ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๔๐๒ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน 
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 
๓๐๒ ๔๐๙ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ๓ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๓ ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๓๐๒ ๔๐๔ วรรณคดีชั้นสูง ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.กัมพล นะวัน 
๓๐๒ ๔๑๙ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 
 



 
 

 

 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 
รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

ภาคปกติ (จันทร-์ศุกร์) 
************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้
กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
ชั้นปีที่ ๔  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

จันทร์ 
๑๗ ต.ค. ๖๕ 

๔๐๑ ๔๑๑ ระเบียบวธิีวิจยัทางรัฐศาสตร์ ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ นายอภิวัฒชัย พุทธจร 
๔๐๑ ๔๒๐ การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระเดชขจร ขนฺติธโร 
๔๐๑ ๔๒๑ ขบวนการทางการเมืองและสังคม ๓ ๑๐๐ ๑๕.๔๐-๑๘.๔๐ น. ๓ ผศ.ดร.คิด วรุณดี 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร 
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ๒ พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ 
๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย ๓ ๑๐๐ ๑๔.๔๐-๑๗.๔๐ น. ๓ พระเดชขจร ขนฺติธโร 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ ๑๐๐ ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๓ ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร 
๔๐๑ ๔๓๖ ระบบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ๓ ๑๐๐ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ๓ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร. 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย 

เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ (สอบซ่อมข้อสอบกลาง) 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), 

รัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 

************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.), รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มา
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผล
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยการสอบวัดผลการศึกษาแบบระบบออนไลน์ (E-
Testing) ตามตาราง ดังนี ้

ทุกหลักสูตร สาขาวิชา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

เสาร ์
๑ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม*** ๓ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๓ หลักสูตร ๒๕๖๔ 
๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิิทัล*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ หลักสูตร ๒๕๖๔ 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ หลักสูตร ๒๕๕๙ 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ หลักสูตร ๒๕๕๙ 

อาทิตย ์
๒ ต.ค. ๖๕ 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา*** ๓ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๓ หลักสูตร ๒๕๖๔ 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ หลักสูตร ๒๕๕๙ 
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี*** ๒ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ หลักสูตร ๒๕๕๙ 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา*** ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ หลักสูตร ๒๕๕๙ 

 
    หมายเหตุ : ข้อสอบกลาง MCU Test*** 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 



 
 

 

 

ประกาศสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศกึษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
ภาคปกติ (พฤหัสบดี-ศุกร์) 

************* 

 ด้วยสำนักงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพุทธพุทธเกษตร (ป.พก.), ภาคปกติ (พฤหัสบดี-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดภาคการศึกษาวันศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี  ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้

 
หลักสูตรประกาศนียบัตร 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ห้อง ๒ 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. คะแนน เวลาสอบ ชม. หมายเหตุ 

อังคาร 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

บส ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ์ ๒ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ พระมหาไพฑูรย ์สิริธมฺโม,ดร. 
บส ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ์ ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ พระมหาไพฑูรย ์สิริธมฺโม,ดร. 
บส ๐๐๓ พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ ๒ ๑๐๐ ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๒ ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ 

พุธ 
๑๙ ต.ค. ๖๕ 

บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ ๒ ๑๐๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ ดร.ศุกิจ ภักดีแสน 
บส ๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ ๒ ๑๐๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๒ ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 
บส ๐๐๖ การบริหารศาสนสมบัต ิ ๒ ๑๐๐ ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๒ ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 

 


