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

000 115 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2)(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 7 E

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 7

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 4

000 115 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 7

ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 202 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 7

000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 202 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 4

000 116 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย 7 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 202 อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย 7

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 202 อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย 4

000 102 กฏหมายท่ัวไป 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 7

ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 202 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 202 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 7

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 202 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 4

000 108 ปรัชญาเบ้ืองต้น 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 7 E

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 7

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 4

000 139 คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 7 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 5

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 7

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 4

25 ต.ค. 63 401 202 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล/ดร.สุธิพงษ์ สวัสด์ิทา 6 ✓

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (5)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 1 (ภาคสมทบ) ทุกสาขาวิชา 

17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63



000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2)(1-2-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.

SP101 บาลีไวยากรณ์ 1 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.

SP102 บาลีไวยากรณ์ 2 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.

SP103 บาลีไวยากรณ์ 3 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.

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

000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 36 E

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 2

000 259 เทศกาลพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 17 ✓

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 19

000 242 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 36 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 2

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 17

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล/ดร.สุนทร สายค า 19

000 145 บาลีไวยากรณ์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาพิสิฐ วิสิฐปญฺโญ,ดร. 36 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาพิสิฐ วิสิฐปญฺโญ,ดร. 2

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาพิสิฐ วิสิฐปญฺโญ,ดร. 17

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 302-303 พระมหาพิสิฐ วิสิฐปญฺโญ,ดร. 19

000 238 สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 302-303 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 36 ✓

ปรัชญา  (บรรพชิต) 12.30-14.30 น. 302-303 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 2

รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 17

รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-14.30 น. 302-303 ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 19

18 ต.ค. 63

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 (พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (6)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 2 (ภาคสมทบ) ทุกสาขาวิชา 

17 ต.ค. 63



401 202 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 อาจารย์ทรงพล โชติเวชกุล/อาจารย์สวาท ฮาดภักดี 19 ✓

401 206 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 302-303 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล/อาจารย์ธีร์ดนัย กัปโก 17 ✓

SP 107 บาลีไวยากรณ์ 4 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง อ.อดุลย์ หลานวงศ์

SP 108 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 1 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง อ.อดุลย์ หลานวงศ์

SP 109 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 2 (2)(2-0-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง อ.อดุลย์ หลานวงศ์

000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 1(1-2-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.

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

101 301 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 19 ✓

101 306 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 312-313 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 19 ✓

101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร./เจ้าอธิการบุญช่วย โชติว โส, ดร. 19 ✓

101 318 เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 312-313 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. 19 ✓

101 321 ชาดกศึกษา 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร./พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 19 ✓

101 307 พุทธปรัชญาเถรวาท 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 312-313 พระมหาปพน กตสาโร, ดร. 19

101 325 พุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร./พระมหาส ารอง สญฺญโต, ดร. 19 ✓

101 308 ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 312-313 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน/ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 19 ✓

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

17 ต.ค. 63 402 220 พุทธธรรมกับการบริหาร (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 ผศ.ดร.นิเทศ สน่ันนารี 2 ✓

402 221 รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 อาจารย์สวาท ฮาดภักดี 2 ✓

402 304 องค์การและการจัดการในภาครัฐ 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 312-313 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/อ.ธีร์ดนัย กัปโก 2 ✓

25 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 (พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (7)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 3 (ภาคสมทบ) ทุกสาขาวิชา 

17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63



402 322 รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 2 ✓

402 305 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 312-313 ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 2 ✓

402 323 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (2)(2-0-4) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.00-11.00 น. 312-313 สวาท ฮาดภักดี 2 ✓

402 311 การบริหารการคลังส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) รัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 312-313 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 2 ✓

31 ต.ค. 63 402 303 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) รปศ.,พุทธ,รบ. (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 312-313 อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล 21 ✓

000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2)(1-2-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.

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

๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาส ารอง สญฺญโต, ดร. 19

๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 312-313 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร./พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน 19 ✓

๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 19 ✓

๑๐๑๔๑๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 312-313 ดร.นิรัช เรืองแสน 19 ✓

๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร 19 ✓

24 ต.ค. 63

25 ต.ค. 63

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 (พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (4)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 4 (ภาคสมทบ) ทุกสาขาวิชา 

17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63



๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 3(3-0-6) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 12.30-15.30 น. 312-313 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 19

25 ต.ค. 63 ๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 09.00-11.00 น. 312-313 พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 19 ✓

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

401 411 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล/อาจารย์ธีร์ดนัย กัปโก 6 ✓

401 421 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-15.00 น. 312-313 ดร.สุธิพงษ์ สวัสด์ิทา 6 ✓

401 420 การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. 6

401 419 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 312-313 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล 6

24 ต.ค. 63 401 429 กฏหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 312-313 ดร.ณัฐ อุตรวิเชียร 6

 000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 (2)(1-2-4) ทุกสาขาวิชา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สอบนอกตาราง พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.

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

408 201 นิติปรัชญาแนวพุทธ 2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.30-11.30 น. 406 ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล 22

408 209 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 406 อ.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร 22

408 206 หลักกฎหมายเอกชน 2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.30-11.30 น. 406 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 22

408 322 กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 406 พระครูปริยัติสารการ,ดร. 22

408 208 หลักกฎหมายมหาชน 2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.30-11.30 น. 406 อ.กิตติธร สุดประเสริฐ 22

408 311
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน
และกฎหมายท่ีดิน

3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 406 ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล 22

25 ต.ค. 63 408 310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหน้ี 2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.30-11.30 น. 406 อ.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร 22

24 ต.ค. 63

17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 (พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (8)

ก าหนดการสอบปลายภาค 1/2563 ช้ันปีท่ี 1 (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63



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

408 320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.30-11.30 น. 407 อาจารย์ชยพัทธ  ยางศรี 31

408 430 กฎหมายเก่ียวกับการคลัง 2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 407 อาจารย์ชยพัทธ  ยางศรี 31

408 404
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมส าหรับ
นักกฎหมาย

2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.30-11.30 น. 407 ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล 31

408 327 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 407 อาจารย์ชยพัทธ  ยางศรี 31

401 429 กฏหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) รัฐศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 407 ดร.ณัฐ อุตรวิเชียร 31

408 324 กฎหมายอาญา 3 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 407 พระครูปริยัติสารการ,ดร. 31

25 ต.ค. 63 408 325 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 407 พระครูปริยัติสารการ,ดร. 31

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

408 405 สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ 2 (2-0-4) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 09.30-11.30 น. 408 ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล  30

408 440 ว่าความและการจัดเอกสารทางกฎหมาย 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 408 อาจารย์ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร  30

408 434
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
และคดีอาญา

3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล  30

408 436 กฎหมายภาษีอากร 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 408 พระครูปริยัติสารการ,ดร. 30

408 439 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล  30

408 438
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณา

ความคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 13.00-16.00 น. 408 พระครูปริยัติสารการ,ดร. 30

408 456 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 08.30-11.30 น. 408 พระครูปริยัติสารการ,ดร. 30

408 453 กฏหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 12.30-15.30 น. 408 อาจารย์ชยพัทธ  ยางศรี 30

408 319 กฏหมายว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และสมาคม 3 (3-0-6) นิติศาสตร์ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 16.00-19.00 น. 408 อาจารย์ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร  

17 ต.ค. 63

ก าหนดการสอบปลายภาค  1/2563 ช้ันปีท่ี 2 (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

25 ต.ค. 63

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2563 (พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

18 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63

ก าหนดการสอบปลายภาค  1/2563 ช้ันปีท่ี 3 (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63


