
 
 
 

ประกาศส่วนงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 
 

 ด้วยวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดท าการเรียนการ
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 มาตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  
๒๕๖5 และสิ้นสุดการศึกษาวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖5 จึงได้ก าหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5
ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม ๒๕๖5 ดังนี้ 

 ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจ ารายวิชา 

เสาร ์
8 ต.ค. ๖5 

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปฎิก ๓ ๐8.3๐-๑๑.3๐ น. 3 พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร. 

๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจยัชั้นสูง ๓ ๑3.๐๐-๑6.๐๐ น. 3 รศ.ดร. อภินันท์ จันตะน ี

อาทิตย์ 
9 ต.ค. ๖5 

๘๐๑ ๑๐๕  สัมมนางานนิพนธ์และงานวิจัย ๓ ๐8.3๐-๑๑.3๐ น. 3 
ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ  
ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก 

๘๐1 ๑๐๒  
 

พระพุทธศาสนากับการใช้
เหตุผลและการตีความ  

๓ ๑3.๐๐-๑6.๐๐ น. 3 พระครูพิศาลสารบณัฑิต, รศ. ดร. 

  หมายเหตุ: สอบ OnSite  สถานที่สอบ อาคาร 3 พระธรรมมงคลรังษี (อรุโณ ค าบ่อ) ชั้น 3 ห้อง 331 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖5 

 
 
 

 (พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศส่วนงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 
 

 ด้วยวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดท าการเรียนการ
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 มาตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  
๒๕๖5 และสิ้นสุดการศึกษาวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖5 จึงได้ก าหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5
ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม ๒๕๖5 ดังนี้ 

 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจ ารายวิชา 

เสาร ์
8 ต.ค. ๖5 

800 401 
สัมมนางานวิจยัและ
วิทยานิพนธ ์

๓ ๐8.3๐-๑๑.3๐ น. 3 
รศ.ดร. อภินันท์ จันตะนี  
ผศ.ดร.สมเดช นามเกต ุ

๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ ๑3.๐๐-๑6.๐๐ น. 3 
พระครูพิศาลสารบณัฑิต,รศ.ดร.  
พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม, ดร, 

อาทิตย์ 
9 ต.ค. ๖5 

      

      

  หมายเหตุ: สอบ OnSite  สถานที่สอบ อาคาร 3 พระธรรมมงคลรังษี (อรุโณ ค าบ่อ) ชั้น 3 ห้อง 332 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖5 
 
 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ประกาศส่วนงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 
 

 ด้วยวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดท าการเรียนการ
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 มาตั้งแต่วันที่ 
11 มิถุนายน  ๒๕๖5 และสิ้นสุดการศึกษาวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖5 จึงได้ก าหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 1/๒๕๖5ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม ๒๕๖5 ดังนี้ 
 
 ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจ ารายวิชา 

เสาร ์
8 ต.ค. ๖5 

๖๐๒ ๑๐๖ พุทธศาสนาเถรวาท ๓ ๐8.3๐-๑๑.3๐ น. 3 พระครูจริธรรมธัช,รศ.ดร. ดร. 

๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ ๓ ๑3.๐๐-๑6.๐๐ น. 3 พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร. 

อาทิตย์ 
9 ต.ค. ๖5 

602 102 อรรถกถาวิเคราะห ์ ๓ ๐8.3๐-๑๑.3๐ น. 3 พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม, ดร. 

600 104  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา   

๓ ๑3.๐๐-๑6.๐๐ น. 3 ผศ.ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก 

  หมายเหตุ: สอบ OnSite  สถานที่สอบ อาคาร 3 พระธรรมมงคลรังษี (อรุโณ ค าบ่อ) ชั้น 3 ห้อง 335 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖5 
         

 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 

 
 



 
 
 

ประกาศส่วนงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย 
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต (พธ.ม.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 
 

 ด้วยวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ได้เปิดท าการเรียนการ
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5 มาตั้งแต่วันที่ 
11 มิถุนายน  ๒๕๖5 และสิ้นสุดการศึกษาวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖5 จึงได้ก าหนดตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 1/๒๕๖5 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม ๒๕๖5 ดังนี้ 

 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วันสอบ รหัสวิชา รายวิชา นก. เวลาสอบ ชม. อาจารย์ประจ ารายวิชา 

เสาร ์
8 ต.ค. ๖5 

602 307 พุทธศาสนามหายาน  ๓ ๐8.3๐-๑๑.3๐ น. 3 พระครูพิศาลสารบณัฑิต,รศ.ดร. 

602 309 สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ ๑3.๐๐-๑6.๐๐ น. 3 ผศ.ดร.สมเดช นามเกต ุ

อาทิตย์ 
9 ต.ค. ๖5 

102 306  การใช้ภาษาบาลี 2   ๓ ๐8.3๐-๑๑.3๐ น. 3 พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร. 

      

  หมายเหตุ: สอบ OnSite  สถานที่สอบ อาคาร 3 พระธรรมมงคลรังษี (อรุโณ ค าบ่อ) ชั้น 3 ห้อง 336 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖5 
 
 
 

(พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 

 


