
 

 

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 

                                               ที่          
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
**************** 

ด้วยบัณฑิ ตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย                     
วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสอบปลายภาคการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓  ในระหว่างวันที่             
๒๑ –๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้นิสิตได้ประเมินผลการเรียน เพ่ิมทักษะการศึกษาของนิสิตให้มี
ประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ รองประธานกรรมการ 

๔. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ 

๕. พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการ 

๖. นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กรรมการ 

๗. ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กรรมการ 

๘. พระธีระพงษ์ นรินฺโท,ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร กรรมการ 

๙. อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ กรรมการ 

๑๐. นางสาวจิตรลดา แก้วมงคล ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน กรรมการ 

๑๑. นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กรรมการ 

๑๓. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. เลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. ดร.ธีร์ดนัย กัปโก ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
มีหน้าที่:  อำนวยการ สั่งการ แก้ไขอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบให้เกิดประสิทธิภาพและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 

๔. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการ 



๕. ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการ 

๖. ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการ 

๗. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
๘. พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. อาจารย์ กรรมการ 

๙. พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร. อาจารย์ กรรมการ 

๑๐. พระฮอนด้า วาทสทฺโท, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
๑๑. พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง อาจารย์ กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส อาจารย์ กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย์ กรรมการ 

๑๕. ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น อาจารย์ กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ อาจารย์ กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ อาจารย์ กรรมการ 
๑๘. ผศ.ดร.กุลจิรา รักษนคร อาจารย์ กรรมการ 
๑๙. ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน อาจารย์ กรรมการ 
๒๐. ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล อาจารย์ กรรมการ 

๒๑. ดร.สมควร นามสีฐาน อาจารย์ กรรมการ 

๒๒. ดร.สุรศักดิ์ จันพลา อาจารย์ กรรมการ 
๒๓. ดร.เอกราช  โฆษิตพิมานเวช อาจารย์ กรรมการ 
๒๔. ดร.สมบัติ   รัตนคร       อาจารย์ กรรมการ 
๒๕. ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ อาจารย์ กรรมการ 

๒๖. ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล อาจารย์ กรรมการ 
๒๗. ดร.ภูษิต ปุรันลัมย์ อาจารย์ กรรมการ 

๒๘. ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ อาจารย์ กรรมการ 
๒๙. ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ อาจารย์ กรรมการ 
๓๐. อาจารย์สวาท ฮาดภักดี อาจารย์ กรรมการ 

๓๑. พระมหากิตติ กิตติเมธี อาจารย์ กรรมการ 
๓๒. นายชัยรัตน์ มาสอน นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 

๓๓. นางสาวมาริสา ไสวงาม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 

๓๔. นางสาวสาริกา ไสวงาม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 

๓๕. นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๓๖. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. เลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๓๗. ดร.ธีร์ดนัย กัปโก ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
๓๘. ดร.อินตอง ชัยประโคม ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
๓๙. นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ นักวิชาการศึกษา กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
มีหน้าที:่  ๑. ดูแลดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบ 
   ๒. ให้คำปรึกษา กำกับดูแลการจัดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
๑. นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิยาเขต ประธานกรรมการ 

๒. นางคำกอง เคนบู นักการภารโรง กรรมการ 

๓. นางชสิพร นาหนองตูม นักการภารโรง กรรมการ 

๔. นางวาท เก้งโทน นักการภารโรง กรรมการ 

๕. นางสำภาค ร้อยพรมมา นักการภารโรง กรรมการ 

๖. นางศิริวัฒน์ นาพรม นักการภารโรง กรรมการ 

๗. นางบังใบ ใยแก้ว นักการภารโรง กรรมการ 

๘. นายหนูพันธุ์ ประสมพล นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 

๙. พระธีระพงษ์ นรินฺโท,ดร. ผู้อำนวยการส่วนบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายตะวัน พรมบตุร หัวฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
๑๑. นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์ นายช่างเทคนิค กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
มีหน้าที:่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
   ๒. จัดเตรียมสถานที่ตั้งน้ำปานะ/ภัตตาหาร อุปกรณ์รับประทานอาหาร 
 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ประธานกรรมการ 

๒. นายวัชรพงษ์ จันทร์ฎาโสภากุล นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๓. นายอภิวัฒน์ สาระบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กรรมการ 

๔. พระอธิการไชยา ติกฺขวีโร นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที:่  ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ 
   ๒. ถ่ายภาพ/บันทึกภาพตลอดงาน 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวจิตรดา แก้วมงคล ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพัตรา นาทัน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการ 

๓. นางปิยนุช วรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 

๔. นางสาวยุภาพร เงาะเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 

๕. นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที:่  ดูแลในการจัดทำบัญชี/การดำเนินการจัดสอบ/สรุปโครงการ 
 
  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการจัดสอบปลายภาค 

   สั่ง ณ วันที่         
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 







ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปีที่ สอบเวลา ห้องสอบ จ านวน รวม คณะกรรมการคุมสอบ

09.00-12.00 น. พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร.

13.00-16.00 น. 12 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล

09.00-12.00 น. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.

13.00-16.00 น. 4 ดร.อินตอง ชัยประโคม

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน่

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแกน่

รับรองตามนี้

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)

ห้องสอบและรายชื่อคณะกรรมควบคุมห้องสอบ

 บรรพชิต/คฤหัสถ์  ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2563

วันพุธ ที่ 21 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563
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1 302

2 4

หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

 บณัฑิตศึกษา วิทยาลยัสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตขอนแก่น
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1



ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปีที่ สอบเวลา ห้องสอบ จ านวน รวม คณะกรรมการคุมสอบ
09.00-12.00 น. ผศ.ดร.จรัส ลีกา

13.00-16.00 น. 13 ดร.สุรศักด์ิ จันพลา

09.00-12.00 น. ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

13.00-16.00 น. นายชัยรัตน์ มาสอน

09.00-12.00 น. รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง

13.00-16.00 น. พระมหาส ารอง สญฺญโต,ดร.

09.00-12.00 น. ดร.ภูษิต ปุรันลัมย์
13.00-16.00 น. พระมหากิตติ กิตติเมธี

09.00-12.00 น. พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร.

13.00-16.00 น. ดร.อินตอง ชัยประโคม

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

5
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา

2 304 7
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4
หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
2 303 4 4

3
หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
1 302 12

7

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

รับรองตามนี้

66

 บณัฑิตศึกษา วิทยาลยัสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตขอนแก่น

หอ้งสอบและรายชื่อคณะกรรมควบคุมหอ้งสอบ

 บรรพชติ/คฤหสัถ์  ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2563

2

131

หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

1

2

402

วันพฤหสับด ีที่ 22 เดอืนตลุาคม พ.ศ.2563

403

หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา



ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปีที่ สอบเวลา ห้องสอบ จ านวน รวม คณะกรรมการคุมสอบ

09.00-12.00 น. ผศ.ดร.สุรพล พรมกลุ

13.00-16.00 น. 17 นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน

09.00-12.00 น. ดร.สมบัติ รัตนคร

13.00-16.00 น. ดร.จฬุาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

09.00-12.00 น. ผศ.ดร.จกัรพรรณ วงศ์พรพวัณ
13.00-16.00 น. ดร.อินตอง ชัยประโคม

09.00-12.00 น. ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน

09.00-12.00 น. พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.
13.00-16.00 น. ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช

09.00-12.00 น. ดร.สมควร นามสีฐาน
13.00-16.00 น. ดร.ปาณจติร สุกมุาลย์

09.00-12.00 น. ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล
13.00-16.00 น. ดร.อดุลย ์หลานวงศ์

รับรองตามนี้

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน่

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแกน่

1 305 25 25

7
หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา

1 402 25 25

34

6
หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธ

บริหารการศึกษา

4 2 403 23

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธ

บริหารการศึกษา

23

5
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการสอน

สังคมศึกษา

1 304 34

2 2 303 24

3 1 404-405 33

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

24

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธ

บริหารการศึกษา

33

ห้องสอบและรายชื่อคณะกรรมควบคุมห้องสอบ

 บรรพชิต/คฤหัสถ์  ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2563

 บณัฑิตศึกษา วิทยาลยัสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตขอนแก่น

วันเสาร ์ที่ 24 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563

1 1 302 17

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา



ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปีที่ สอบเวลา ห้องสอบ จ านวน รวม คณะกรรมการคุมสอบ
09.00-12.00 น. อาจารย์สวาท ฮาดภักดี

17 นางสาวมาริสา ไสวงาม

09.00-12.00 น. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

13.00-16.00 น. ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน

09.00-12.00 น. ผศ.ดร.สุวิน ทองปัน้

13.00-16.00 น. ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์

09.00-12.00 น. พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆข์อนแก่น

4 1 304 21หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 21

รับรองตามนี้

17

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาพุทธบริหาร

การศึกษา

1 305 25 25

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาพุทธบริหาร

การศึกษา

2 303 17

ห้องสอบและรายชือ่คณะกรรมควบคุมห้องสอบ

 บรรพชิต/คฤหัสถ์  ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2563

 บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น

วันอาทิตย ์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

1 1 302 17

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา
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