
วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

000 116 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 11 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 10
รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 204 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 29

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 11
รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 3

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 28
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 27

นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร /อ.จุฬาและคณะ 12

000 107  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2)(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 11 E-Tes
ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 10
นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 202 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 12

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 11
รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 3
สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 28
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 27

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 204 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช/อ.วิรัตน์ ทองภู 29

000 108 ปรัชญาเบ้ืองต้น 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 11 E-Tes

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 10

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 204 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 29

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 11

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (1)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 1 (ภาคปกติ) ทุกสาขาวิชา 

14 ต.ค. 63
 (เช้า)

14 ต.ค. 63
 (บ่าย)

16 ต.ค. 63
 (เช้า)



นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 12

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 3

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 28
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 27

000 115 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 11
ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 10
นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 202 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 12

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 11

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 204 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 29

000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 3 E-Tes

000 210 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ผศ.ดร.จรัส ลีกา/ผศ.ดร.สุวิน ทองป้ัน 28 ✓

การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ผศ.ดร.จรัส ลีกา/ผศ.ดร.สุวิน ทองป้ัน 27 ✓

000 139 คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 204 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 29 ✓

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 11
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 11

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 10
รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 3

นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 12

200 101 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(3-0-6) สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 28 ✓

200 101 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(3-0-6) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 อ.นิพนธ์ เหลาหา 27

302 302
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา

3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร 11
✓

000 102 กฏหมายท่ัวไป 2(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล 3 ✓

นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล 12

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล 29

200 102 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 302-303  อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม 28 ✓

16 ต.ค. 63
 (เช้า)

16 ต.ค. 63
 (บ่าย)

20 ต.ค. 63
 (เช้า)

20 ต.ค. 63
 (บ่าย)



200 102 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 302-303 พระรชต กตปุญฺโญ 27 ✓

000 109 ศาสนาท่ัวไป 2(2-0-4) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 27 ✓

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 28

401 207 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 204 ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล/ดร.สุธิพงษ์ สวัสด์ิทา 29 ✓

000 261 ธรรมนิเทศ 2(2-0-4) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร. 27 ✓

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร. 28

SP 104 บาลีไวยากรณ์ 4 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี,ดร./อ.อดุลย์ หลานวงศ์

SP 105 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 1 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี,ดร./อ.อดุลย์ หลานวงศ์

SP 106 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 2 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี,ดร./อ.อดุลย์ หลานวงศ์

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 9 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 5

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 10

นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 15

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร -30
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 35

(พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

20 ต.ค. 63
 (บ่าย)

22 ต.ค. 63
 (เช้า)

22 ต.ค. 63
 (บ่าย)

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2563
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (2)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 2 (ภาคปกติ) ทุกสาขาวิชา 

14 ต.ค. 63
 (เช้า)



401 202 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล/อาจารย์สวาท ฮาดภักดี 3 ✓

000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 408 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 9 E-Tes

ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 408 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 5

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 408 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 10
รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 3

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 312-313 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ -30
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 312-313 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 35

401 206 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 15 ✓

408 207 หลักกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 5

000 102 กฏหมายท่ัวไป 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล 9 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล 5

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล 10

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล -30
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมีโนนทองมหาศาล 35

000 145 บาลีไวยากรณ์ 2(2-0-4) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาปพน กตสาโร,ดร. 15 ✓

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาปพน กตสาโร,ดร. 3

408 206 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 5

000 242
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 408 อ.นิรันดร เลิศวีรพล 9
✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 408 อ.นิรันดร เลิศวีรพล 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 408 อ.นิรันดร เลิศวีรพล 15
รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 408 อ.นิรันดร เลิศวีรพล 3

นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 อ.นิรันดร เลิศวีรพล 5

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 312-313 อ.นิรันดร เลิศวีรพล -30
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 312-313 อ.นิรันดร เลิศวีรพล 35

302 331 ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 อ.ชยันต์  บุญพิโย 10

14 ต.ค. 63
 (บ่าย)

14 ต.ค. 63
 (เช้า)

16 ต.ค. 63
 (เช้า)

16 ต.ค. 63
 (บ่าย)



000 259 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 15 ✓

200 205 สังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 อาจารย์พันทิวา ทับภูมี/อาจารย์บุญส่ง นาแสวง -30 ✓

200 205 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 35 ✓

000 145 บาลีไวยากรณ์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาปพน กตสาโร,ดร. 9 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาปพน กตสาโร,ดร. 5

000 211 วัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) อังกฤษ (บรรพชิต,คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม 10 ✓

000 210 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ผศ.ดร.สุวิน ทองป้ัน/ผศ.ดร.จรัส ลีกา 15 ✓

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ผศ.ดร.สุวิน ทองป้ัน/ผศ.ดร.จรัส ลีกา 10

200 206 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 312-313 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช -30 ✓

200 206 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 312-313 พระรชต กตปุญฺโญ/ผศ.ดร.ประยูร แสงใส 35 ✓

000 238 สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 9 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 5

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 10

นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 15

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ -30
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 35
รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 3

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 9 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 408 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 5

ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 10

นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 15

สังคมศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. -30
การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 35
รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 3

20 ต.ค. 63
 (เช้า)

20 ต.ค. 63
 (บ่าย)

22 ต.ค. 63
 (เช้า)

22 ต.ค. 63
 (บ่าย)



SP 110 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 6 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร.

SP 111 วากยสัมพันธ์ (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร.

SP 112 ฉันทลักษณ์ (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร.

000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.,ผศ.ดร.

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

104 308 อภิปรัชญา 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 08.30-11.30 น. 302-303 ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ 5 ✓

104 309 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 302-303 ผศ.ดร.จรัส ลีกา 5 ✓

104 311 ปรัชญตะวันตกสมัยโบราณ 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 08.30-11.30 น. 302-303 ผศ.ดร.สุวิน ทองป้ัน 5 ✓

104 327 ญาณวิทยา 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 302-303 พระมหาปพน กตสาโร, ดร. 5 ✓

104 302 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 08.30-11.30 น. 302-303 พระสมบัติ ฐิตญาโน,ดร. 5 ✓

104 307 พุทธปรัชญามหายาน 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 302-303 ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 5 ✓

21 ต.ค. 63 104 405 แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 08.30-11.30 น. 302-303 พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร. 5 ✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

(พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (3)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 3 (ภาคปกติ) ทุกสาขาวิชา 

12 ต.ค. 63 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2563

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 



101 301 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 5 ✓

101 306 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 302-303 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 5 ✓

101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร./เจ้าอธิการบุญช่วย โชติว โส, ดร. 5 ✓

101 318 เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 302-303 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 5 ✓

101 321 ชาดกศึกษา 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาโยธิน โยธิโก ,ผศ.ดร./พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี ,ดร. 5 ✓

101 307 พุทธปรัชญาเถรวาท 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 302-303 พระมหาปพน กตสาโร, ดร. 5 ✓

101 325 พุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร./พระมหาส ารอง สญฺญโต, ดร. 5 ✓

101 308 ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 302-303 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน/ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 5 ✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

402 220 พุทธธรรมกับการบริหาร (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 ผศ.ดร.นิเทศ สน่ันนารี 13

402 303 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล 13 ✓

402 221 รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 อาจารย์สวาท ฮาดภักดี 13 ✓

402 304 องค์การและการจัดการในภาครัฐ 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/อ.ธีร์ดนัย กัปโก 13 ✓

402 322 รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 13 E-Tes

402 305 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 13 E-Tes

402 323 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 สวาท ฮาดภักดี 13 ✓

402 311 การบริหารการคลังส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 13 ✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

401 305 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง 23 ✓

401 410 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี 23 ✓

19 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

21 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 

21 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 



401 312 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 ผศ.ดร.บุรินทร์  ภู่สกุล 23 ✓

401 417 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 23

19 ต.ค. 63 401 314 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 พระครูสุตธรรมภาณี, ดร. 23 ✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

302 -316 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 2(2-0-4) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 13 ✓

302 303 โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 อ.ชยันต์ บุญพิโย 13 ✓

302 301 โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร. 13 ✓

302 406 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ 13

302 312 การส่ือความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 พระมหาประกาศ อาภากโร 13

302 313 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 302-303 รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร 13 ✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

200 311 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408  อ.สิทธิพล เวียงธรรม/ผศ.ดร.นิเทศ สน่ันนารี 27 ✓

200 309 การวัดและประเมิณการเรียนรู้ 3(2-2-5) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 408 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์/อาจารย์บุญส่ง นาแสวง 27 ✓

203 313 หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2(2-0-4) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 27 ✓

203 305 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม/อาจารย์วิรัตน์ ทองภู 27 ✓

203 314 ส่ือและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา 2(1-2-3) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 อาจารย์บุญส่ง นาแสวง/อาจารย์พันทิวา ทับภูมี 27 ✓

203 306 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 อาจารย์บุญส่ง นาแสวง 27 ✓

203 307 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล 27 ✓

203 308 ประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 ผศ.ชอบ ดีสวนโคก/อาจารย์วิรัตน์ ทองภู 27 ✓

15 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 

21 ต.ค. 63 



วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

204 425 วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย 2(2-0-4) การสอนภาษาไทย (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 37 ✓

204 305 ร้อยกรองไทย 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 408 อ.นิพนธ์ เหลาหา/ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา 37 ✓

203 311 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) การสอนภาษาไทย (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวงฺโส/ผศ.ดร.นิเทศ สน่ันนารี 37 ✓

200 309 การวัดและประเมินการเรียนรู้ 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 408 ดร.ปาณจิต สุกุมาลย์ 37 ✓

204 308 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) การสอนภาษาไทย (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 37 ✓

204 310 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 408 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร./พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 37 ✓

21 ต.ค. 63 204 307 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) การสอนภาษาไทย (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. 37 ✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

408 201 นิติปรัชญาแนวพุทธ 2(2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล 12

408 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและหมายท่ีดิน 3(3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล 12

408 316 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า 2(2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี 12

408 322 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยต๋ัวเงิน บัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร 12

408 320 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 ดร.ณัฐ อุตรวิเชียร 12

๔๐๘ ๔๒๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๑ 3(3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 พระครูปริยัติสารการ, ดร. 12

408 320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 2(2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี 12

408 437 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ 3(3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี 12

23 ต.ค. 63 000 211 วัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 408 อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม 12

000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.,ผศ.ดร.

000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร.

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 

21 ต.ค. 63 



000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.,ผศ.ดร.

000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร.

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

2(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาส ารอง สญฺญโต, ดร. 11

๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 202 ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ 11 ✓

๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต์

2(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร. 11

✓

๑๐๑๔๑๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 202 ดร.นิรัช เรืองแสน 11 ✓

๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร 11 ✓

๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 202 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 11

21 ต.ค. 63 
๐๐๐ ๓๔๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(2)(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 11

✓

21 ต.ค. 63 
๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

2(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 11

✓

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2563

(พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (4)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 4 (ปกติ) ทุกสาขาวิชา 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 



วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

104 410 ปรัชญาจีน เกาหลีและญ่ีปุ่น 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 08.30-11.30 น. 202 ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 2 ✓

104 413 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 13.00-16.00 น. 202 ผศ.ดร.สุวิน ทองป้ัน 2 ✓

104 302 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 08.30-11.30 น. 202 พระสมบัติ ฐิตญาโน, ดร. 2 ✓

104 403 พุทธปรัชญากับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 13.00-16.00 น. 202 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 2 ✓

104 404 พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 08.30-11.30 น. 202 พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. 2 E

104 414 ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย 3(3-0-6) ปรัชญา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 พระมหาปพน กตสาโร, ดร. 2 ✓

21 ต.ค. 63 
๐๐๐ ๓๔๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(2)(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 1

✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

204 311 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 07.45-11.45 น. 312-313 อ.นิพนธ์  เหลาหา/อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร 41 ✓

204 415 วรรณกรรมท้องถ่ินเชิงเปรียบเทียบ 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 312-313 พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี/อ.นิพนธ์  เหลาหา 41 ✓

204 416 วรรณกรรมสมัยใหม่ 3(3-0-6) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 41 ✓

204 417 วาทการ 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 312-313 พระรชต กตปุญฺโญ 41 ✓

204 423 วรรณคดีวิจารณ์ 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 07.45-11.45 น. 312-313 พระมหาอธิวัฒน์  ภทฺรกวี 41

204 418 การสอนภาษาไทย 3(2-2-5) การสอนภาษาไทย  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 312-313 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 41 ✓

21 ต.ค. 63 
๐๐๐ ๓๔๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(2)(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.

✓

19 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 



วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

401 411 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 204 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล/อาจารย์ธีร์ดนัย กัปโก 28 ✓

401 421 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 204 ดร.สุธิพงษ์ สวัสด์ิทา 28 ✓

401 420 การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 204 พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. 28

401 419 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 204 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล 28

19 ต.ค. 63 401 429 กฏหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 204 ดร.ณัฐ อุตรวิเชียร 28

21 ต.ค. 63 
๐๐๐ ๓๔๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(2)(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 204 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 28

✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

203 425 เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก 2(2-0-4) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 ผศ.ดร.ประยูร แสงใส 30 ✓

203 417 การสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-16.30 น. 312-313 ผศ.อนุสรณ์  นางทะราช 30 ✓

203 249 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา 2(1-2-3) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 อาจารย์พันทิวา ทับภูมี 30 ✓

203 314 พุทธปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 ผศ.ดร.ประยูร แสงใส 30 ✓

203 419 ภูมิศาสตร์อาเซียน 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 อ.บุญส่ง นาแสวง 30 ✓

203 201 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) สังคมศึกษา  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 312-313 ผศ.อนุสรณ์  นางทะราช/อาจารย์วิรัตน์ ทองภู 30 ✓

21 ต.ค. 63 
๐๐๐ ๓๔๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(2)(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 30

✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 



302 407 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 202 พระมหาประกาศ อาภากโร 13

302 433 ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 202 อ.ชยันต์ บุญพิโย 13 ✓

302 411 การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 202 รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร 13

302 419 สถานท่ีส าคัญทางศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 202 พระมหาสมชาย กิตติปญฺโญ 13

302 421 การเชียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 202 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร 13 ✓

302 420 ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 3(3-0-6) ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 202 พระมหาส าราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร 13

21 ต.ค. 63 
๐๐๐ ๓๔๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(2)(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 13

✓

วัน/เดือน/ปี (สอบ) รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ หน่วยกิต สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน ข้อสอบ
รายช่ือผู้
มีสิทธิ
สอบ

401 417 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 203 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 6

402 415 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 203 ผศ.ดร.นิเทศ สน่ันนารี 6

401 418 กฎหมายอาญา 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 203 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล 6

402 418
การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 203 อาจารย์สวาท ฮาดภักดี 6 ✓

401 429 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 203 ดร.ณัฐ อุตรวิเชียร 6

401 428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 203 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล 6

๐๐๐ ๓๔๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(2)(2-0-4)
พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 203 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 6

✓

402 409 พฤติกรรมองค์กร 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 203 อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล 6

000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.,ผศ.ดร.

000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.,ผศ.ดร.

21 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

15 ต.ค. 63 

19 ต.ค. 63 



ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2563

(พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


