
 
ประกาศวิทยาเขตนครสวรรค 

เรื่อง  การสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 

เพื่อใหการพิจารณาสอบปองกันวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพื่ออนุมัติ  ใหเปนไปตามความในขอ 
๖ ของระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และตามความในขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)  แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  

จึงประกาศรายชื่อนิสิตและคณะกรรมการพิจารณาสอบปองกันวิทยานิพนธ  ดังตอไปนี้ 

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ชื่อเรื่องภาษาไทย คณะกรรมการตรวจสอบ เวลา 
๑. พระครูวินยัธรชาติชาย  

สมาจาโร   
(เชียงชะนา) 
๕๕๒๓๔๐๕๔๓๔ 

พุทธวิธีดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
BUDDHIST APPROACH TO SELF-CARE 
WITCH DIABETIC PATIENTS 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสมโพธิ ดร.             
พระศรีสุทธิพงษ, ดร.    

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 
เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

๒. พระประภาส  อนาลโย 
(ขาวทอง) 
๕๖๒๓๔๐๕๐๐๕ 

ผลการดําเนนิงานของพระครูนมิิตชโยดม 
ตอโครงการหมูบานรักษาศลี ๕  
THE PHRAKRUNIMITCHAYODOM’S 
OPERATIONS ASSESSMENT TO THE 
VILLAGES OBSERVE THE FIVE PRECEPTS 
PROJECT 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสมโพธิ, ดร.   
พระศรีสุทธิพงษ, ดร.    

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๓. พระมหาจรัญ  อุตฺตโร 
(อินทสิน) 
๕๗๒๓๔๐๕๐๐๒ 

การศึกษาบทบาทการเรียนรูพระปาฏโิมกข
ของวัดคีรีลอม (ถ้ํานิรภัย) ตําบลโพธิ์
ประสาท อําเภอไพศาลี จงัหวัดนครสวรรค 
A STUDY OF THE PROMOTING OF 
LEARNING IN PATIMOKKHA OF 
KHIRILOM TEMPLE (THAMNIRAPAI) IN 
PHOPRASAT SUB-DISTRICT, PAISALI 
DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE. 
 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระมหายรรยง  สุรปฺโญ, ดร. 
พระศรีสมโพธิ, ดร.  
 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๔. พระวิโรจน   ติปฺุโญ 
(ขํามอญ) 
๕๗๒๓๔๐๕๐๐๕ 

การศึกษาวิเคราะหพุทธศิลปของพระบรม
ธาตุเจดีย จังหวัดกําแพงเพชร   
AN ANALYTICAL STUDY OF THE 
BUDDHIST ART OF PRA BAROMMATAT 
CETIYAS KAMPHAENGPHET PROVINCE 
 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
ดร. ศิริโรจน   นามเสนา 
พระมหายรรยงค สุรปฺโ, ดร. 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา  ๑๐.๓๐ น. 



ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ชื่อเรื่องภาษาไทย คณะกรรมการตรวจสอบ เวลา 
๕. พระครูสุธรรมวชิรสาทร  

อารยธมฺโม 
(ดีวัน) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๑๒ 

ศึกษาอัตตวินิบาตกรรมในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท  
A  STUDY OF  SUICIDE  IN  THERAVADA  
BUDDHISM 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสุทธิพงศ, ดร.    
ดร.ศิริโรจน   นามเสนา      

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๑.๓๐ น. 

๖. พระสมุหคมสัน  สทฺุธิ
จิตฺโต  
(มินทร) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๐๑ 

การศึกษาวเิคราะหคุณธรรมของพระ
โพธิสัตวที่เสวยพระชาติเปนสัตวเดรัจฉาน
ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
AN ANALYTICAL STUDY OF VIRTUES OF 
THE BODHISATTA  AS ANIMALS IN 
BUDDHIST THARAVADA. 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 
ดร.ศิริโรจน  นามเสนา  

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

๗. พระครูสาทรวชิรกิจ    
โสภณคุโณ 
(เขียวมณี) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๑๑ 

การทํานบุํารุงพระพุทธศาสนาของอุบาสก
อุบาสิกาผูไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 
ในจังหวัดกําแพงเพชร  
THE SUPPORTING OF BUDDHISM BY 
THE LAITY WINNING THE BOUNDARY 
MARKER OF A TEMPLE PILLAR 
DHARMACAKRA AWARD IN 
KAMPHEANGPHET PROVINCE 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสมโพธิ, ดร. 
ดร.สามารถ สุขุประการ 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๔.๓๐ น. 

๘. พระครูกิตติพิชัยคุณ   
จิรสุวณฺโณ   
(เปรมทอง) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๐๗ 

วิเคราะหอิจฉาที่ปรากฏในอิจฉาสูตรตาม
แนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  
AN ANALYTICAL STUDY OF ITCHASUTA 
IN THERAVADA BUDDHIST SCIRPTURES 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสมโพธิ, ดร. 
ดร.สามารถ สุขุประการ 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๕.๓๐ น. 

๙. พระครูสุวัฒนวชิรโสภณ   
อคฺคจิตฺโต 
(ทองเทศ) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๐๒ 

การศึกษาความเชื่อเรื่องอานุภาพของโพ
ชฌังคปริตรของพุทธศาสนิกชนในจังหวัด
กําแพงเพชร  
.THE STUDY OF BELIEFS ABOUT THE 
POWER OF PHOCHONGKAPARITA IN 
KAMPHAENGPHET PROVINCE 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
ดร.สามารถ สุขุประการ   
พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๖.๓๐ น. 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและเขาสอบปองกันวิทยานิพนธตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



 
ประกาศวิทยาเขตนครสวรรค 

เรื่อง  การสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 

เพื่อใหการพิจารณาสอบปองกันวิทยานิพนธของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพื่ออนุมัติ  ใหเปนไปตามความในขอ 
๖ ของระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และตามความในขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)  แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  

จึงประกาศรายชื่อนิสิตและคณะกรรมการพิจารณาสอบปองกันวิทยานิพนธ  ดังตอไปนี้ 

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ชื่อวิทยานิพนธ คณะกรรมการตรวจสอบ สถานที่สอบ 
๑ พระครูประคุณวชิรา

ภรณ  คุณวนฺโต   
(วงษทัพ) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๐๖ 

ศึกษาวิเคราะหคุณคาและความสําคัญของ
การถือนิสัยของพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  
THE ANALYTICAL STUDY OF VALUE 
AND IMPORTANCE  OF NISSAYA HELD 
BY MONKS IN THERAVADA BUDDHISM 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระมหายรรยง  สุรปฺโญ, ดร. 
ดร.สามารถ  สุขุประการ 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๒ พระใบฎีกาอํานาจ    
ฐานิสสฺโร 
(สวางศร)ี 
๕๘๒๓๔๐๕๐๑๕ 

ศึกษาวิเคราะหแนวคิดโลกวชัชะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  
ANALYTICAL STUDY OF LOKWATCHA 
CONCEPTS IN THERAVADA BUDDHISM 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
ดร.สามารถ สุขุประการ 
ดร. ศิริโรจน  นามเสนา 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๓ เจาอธิการ สมพงษ   
สุจิตฺโต 
(ธนะคูณ) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๑๐ 

การเสริมสรางจิตสาธารณะของพุทธบริษัท
ตามหลักพุทธธรรม  
THE PUBLIC MIND PROMOTION OF 
BUDDHIST IN BUDDHADHAMMA 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
ดร. ศิริโรจน นามเสนา 
พระศรีสุทธิพงศ, ดร.                   

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๐.๓๐ น. 

๔ พระครูอุปถัมภพัชรากร   
ฐานิสสฺโร   
(สิงหขร) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๑๖ 

ศึกษาหลักการทํางานไมมีโทษใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  
THESTUDY OF BlAMELESS ACTIONS IN 
THERAVADA BUDDHISM 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 
ดร.ศิริโรจน  นามเสนา 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๒.๓๐ น. 

๕ พระครูวีรชิต   ถาวโร 
(สําร)ี 
๕๘๒๓๔๐๕๐๐๙ 

การศึกษาวิเคราะหคุณธรรมของสัตว
เดรัจฉานในพระไตรปฎก  
AN ANALYTICAL STUDY OF MORALITY 
OF BEAST IN TIPITAKA 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 



ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ชื่อวิทยานิพนธ คณะกรรมการตรวจสอบ สถานที่สอบ 
ดร.สามารถ สุขุประการ   

๖ พระมหาแสงเพชร  สณฺ
หวาโจ 
(ถุงน้ําคาํ) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๑๓ 

ศึกษาวิเคราะหเร่ืองอาฆาตที่ปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ANALYTICAL STUDY OF FEUD IN 
THERAVADA BUDDHISM 

พระมหากฤษณะ  ตรโุณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
ดร.สามารถ สุขุประการ   
ดร.ศิริโรจน นามเสนา      

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๔.๓๐ น. 

๗ พระสมุหบุญเพ็ง  
อตฺตทนฺโต 
(จําปาทิ) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๐๕ 

ศึกษาการบําเพ็ญบารมีของพระอสีติ
มหาสาวกเพื่อการบรรลุธรรม  
THE FULFILMENT OF VIRTUE 
PERFECTION OF EIGHTY MONKS  FOR 
THE ENLIGHTENMENT 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
ดร.ศิริโรจน นามเสนา 
ดร.สามารถ สุขุประการ 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๕.๓๐ น. 

๘ พระใบฎีกาอดิศักดิ ์ อธิ
จิตฺโต  
(ปานพลอย) 
๕๘๒๓๔๐๕๐๐๕ 

การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มี
ในประเพณีอุมพระดําน้ําจงัหวัดเพชรบูรณ 
A STUDY OF BUDDHISM MORAL FROM 
PHETCHABUN PROVINCE RELIGING 
CERMERY: UMPHRADOUMNAM DIVERY  
LITE CEMORY THE IMAGE OF 
BUDDHISM 

พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ผศ.ดร. 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.กัญยารัต  รินศรี 
ดร.ศิริโรจน นามเสนา 
พระมหายรรยง สุรปฺโญ, ดร 
 

หอง ประชุม ชัน้ ๔  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๐ 
อาคารเรียนหลังใหม 

เวลา ๑๖.๓๐ น. 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและเขาสอบปองกันวิทยานิพนธตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 

 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 


