
มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)               ๑ 

 

 

 
 

 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)       ๒ 

 

รายละเอียดของหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)       ๓ 

 

 

ค าน า 
 

เอกสารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับบนี้ คณะกรรมการ
ปรับปรุงวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดท าข้ึน เพื่อเปิดจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)  

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ให้ค าแนะน าและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                    
     วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)       ๔ 

 

 
สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร ๗ ๖ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๘ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๑๗ 
หมวดที่ ๕ หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต ๐ ๒๙ 
หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย ์ ๑ ๓๑ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๓๒ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๖ ๓๖ 
 

ภาคผนวก ก  

ค าอธิบายรายวิชา 
 

๓๘ 

ภาคผนวก ข 
 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
 

๔๘ 

ภาคผนวก ค    
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

๖๒ 

ภาคผนวก ง   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

๑๐๑ 

ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑๐๙ 

 
 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)               ๑ 

 

 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

------------------------ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
  

หมวดท่ี ๑ 
ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๖๐๑๘๕๖๐๐๐๗๖๑ 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย    :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

      ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Master of  Buddhism Program 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ช่ือเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
      ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ      :  Master of Buddhism                                                 
      ช่ือย่อภาษาไทย   :  พธ.ม.     
      ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  :  M.B.  
 ๓. วิชาเอก 
       - 
๔. จ านวนหน่วยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาโท  

๕.๒ ภาษาท่ีใช้   
ภาษาไทย 

๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
รับนิสิตไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)       ๒ 

 

๖. สถานภาพของหลักสูตร  
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
๖.๒ ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
๖.๓ กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นชอบในคราวประชุม

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๖.๔ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่  

๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

๘. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ อาจารย์สอนพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษา 

๘.๒ รับราชการกรมการศาสนา 
 ๘.๓ รับราชการในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘.๔ อนุศาสนาจารย์ ๔ เหล่าทัพและอนุศาสนาจารย์กรมราชทัณฑ์    
 ๘.๕ นักวิชาการอิสระและวิทยากรอบรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๘.๖ สิทธิในการรับแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ  

 ๙. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ต าแหน่ง ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระครูพิพิธจารุธรรม 
(ชุมพร จารุวณฺโณ)  
กวางทอง 

ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

อาจารย์ ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Mysor University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๐ 

อาจารย์ ดร. เจริญ มณีจักร์ 
 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๒๕๕๗ 
๒๕๓๙ 
๒๕๒๖ 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)       ๓ 

 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่อยู่ : ๒๑๗ หมู่ที่ ๖ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ มุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีมีกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) หลักการที่ส าคัญในแผนคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่
ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จุดเน้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนคือการให้คน
ไทยมีคุณลักษณะสมบูรณ์ด้วยวินัยประกอบด้วยทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่
ตื่นรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ปรับตัวอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อสังคม สุขภาพ
กายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาความยากจน  ความขัดแย้ง ความแตกต่างของ
รายได้ การกระจายโอกาส การพัฒนาไม่ทั่วถึง การแข่งขันในการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่ผันผวน ภัยพิบัติ 
แรงกดดันและความเสี่ยงจากการสือ่สารด้วยเทคโนโลยีโลกไร้พรมแดนท าให้สงัคมมคีวามเช่ือมโยงกันมากขึ้นเกิดภัย
คุกคาม อาชญากรรม การก่อการร้าย การเคลื่อนย้ายคน โรคระบาด  ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตของบุคคลให้สามารถปรับตัวจากผลกระทบดังกล่าว 
การพัฒนาจิตใจจึงเป็นกุญแจส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้รู้ตื่น เบิกบานในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่ง
ความฉลาด ความดแีละความสุข อันเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จุดแข็งของประเทศไทยคือความรุ่งเรอืงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน แต่สถานการณ์ปัจจุบัน
กลับพบว่ามีกระแสวัฒนธรรมโลกผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ินก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่อันเกิดจาก
กระแสการไหลเลื่อนของวัฒนธรรมโลกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม ส่งผลให้คนไทยละเลยอัตลักษณ์น าไปสู่การสูญเสียคุณค่าวัฒนธรรมเดิม 
 เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษาว่าด้วยการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการอนุรัก ษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและของชาติรวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑  และ ๑๑.๒  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
         ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบในหัวข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา  สามารถบูรณาการกับศาสตรส์มยัใหมเ่พื่อแก้ปญัหาสังคมได้ ผลิตงานวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพือ่
สร้างสรรค์สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการสืบสาน รักษาและต่อยอด โดยอิงกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
๒๑” ก าหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์คือ ๑) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ๒) การผลิตและ
การพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ   ๓) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา ๕) การจัดการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น  เน้นความรักในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนั้น  ต้องมีทักษะที่ส าคัญ
ความรู้ความสามารถ ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

            ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  หลักสูตรนี้ จะส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการปลูกฝังและ
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้และเช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา สร้างงานวิจัยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหาสังคม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
การบริการวิชาการแก่สังคมตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา 
และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และ
เป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ สามารถน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน          

          ไม่มี 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
          ไม่มี 
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 ๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 
                ๑๓.๓.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มีรูปแบบการบริหารโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
                ๑๓.๓.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ๑๓.๓.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกบัอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร ตลอดทัง้
อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาแนวสังเขปประจ าวิชาและรายละเอียดประจ าวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
และการประเมินผลการเรียน 
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หมวดท่ี ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

        ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
  รอบรู้พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผลิตงานวิจัยและรับใช้สังคม  

 ๑.๒  ความส าคัญของหลักสูตร  
   หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  เป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ มุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้วิชาการและทักษะด้าน
พระพุทธศาสนาเน้นการเรียนการสอนคัมภีร์พระพุทธศาสนา การประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับพระพุทธศาสนา
และการเขียนงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
  หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๕ ปีเพื่อพัฒนาโครงสร้างเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป เหนือสิ่งอื่นใด พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๒ มุ่งพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่มีความรู้และเป็นคนดี ภูมิใจ
ในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม มีจิต
อาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

         ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตตามปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  ๑.๓.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบณัฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา ผ่านคัมภีร์
พระไตรปิฎก และมีความสามารถในการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
  ๑.๓.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการ ในการพัฒนางาน
วิชาการทางพระพุทธศาสนาและพุทธนวัตกรรมเพื่อรับใช้สังคม ตลอดถึงมีทักษะในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการพัฒนา
งานวิชาการและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะและ
มุ่งมั่นในการสร้างสังคมสันติสุข  

 ท้ังน้ีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มีตรลีักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ๓ ประการดังน้ี 
  ๑) บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
  ๒) ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม          
  ๓) มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร
ด า เนิน งานที่ อ ยู่ ในการป ระ เมิ น
คุณภาพการศึกษาที่ เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร 
 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรทุก ๕ ปี ในด้าน 
   ๑. ความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
   ๒. การวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไข 

๑. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๒. รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของคณะสงฆ์และ
องค์กรต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงในความ
ต้องการของคณะสงฆ์และองค์กรต่างๆ  

- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อความรู้และความทันสมัยของ
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอนและการบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดผลประเมินผล 
ทั้งน้ีเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและประเมินผล
ได้เป็นอย่างดี 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก ารน าค วาม รู้ ทั้ ง จ าก
ภาคทฤษฎี และงานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท า
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมหรือคณะ
สงฆ์ 

- รายชื่อบุคลากรและอาจารย์ที่เข้ารับ
การอบรม 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการวิชาการ 

- จ านวน โค รงการ / กิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและความบรรลุผล
ส าเร็จ 

- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมีการส่งเข้า
อบรม) 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)       ๘ 

 

หมวดท่ี ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

       ๑.๑ ระบบ  
        จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก  ๑ ภาค มีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  ระบบการศึกษาในเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘  

            ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          ไม่มี 
           ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
          ไม่มี 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 

         ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
             ภาคการศึกษาที่   ๑  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
             ภาคการศึกษาที่   ๒  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 

 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  
                ๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
               ๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา 
   ๓) ส าเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรืออภิธรรมบัณฑิต  

               วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
           ๑) บัณฑิตศึกษา จะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
           ๒) วิธีคัดเลือกอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 
                   ๓) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตศึกษา ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่       
ที่ก าหนด 

 ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
  ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาความเข้าใจพระไตรปิฎก ปัญหาภาษา
บาลี และปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
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 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓   

 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
- ประชุมนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อติดตามและให้ค าปรึกษาด้านการปรับตัว 

ปัญหาความเข้าใจในพระไตรปิฎก สอนเสริมความรู้เก่ียวกับพระไตรปิฎก 
ปัญหาภาษาบาลี สอนเสริมภาษาบาลี 
ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ สอนเสริมภาษาอังกฤษ 

  
   ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี   
                   แผน ก แบบ ก ๒ 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ชั้นปีท่ี ๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชั้นปีท่ี ๒ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชั้นปีท่ี ๓  - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
จ านวนนิสิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
๒.๖. งบประมาณตามแผน  

                 ๒.๖.๑. งบประมาณรายรับ (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก๒   

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
(ปี1) 

๒๕๖๖ 
(ปี2) 

๒๕๖๗ 
(ปี1) 

๒๕๖๘ 
(ปี2) 

๒๕๖๙ 
(ปี1) 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

ค่าหน่วยกิต ๘ วิชา (๒๔ หน่วยกิต) ๒๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
ค่านิตยสาร ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐ 
ค่ากิจกรรมนิสิต ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ 
ค่าบ ารุงสถานพยาบาล ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ 
ค่าเทคโนโลย ี ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
ค่าห้องสมุด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ 
ค่าประกันอุบัติเหต ุ ๒๐๐ ๑๒,๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒,๒๐๐ ๒๐๐ 
ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงสิง่อ านวยความสะดวก ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 
ค่าปฏบิัติธรรม ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
ค่าบตัรประจ าตัวนิสติ ๒๐๐  ๒๐๐  ๒๐๐ 
ค่าขึ้นทะเบยีนนิสิตใหม ่ ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

รวมรายรบัต่อป ี ๔๓,๒๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๔๓,๒๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๒๔,๘๐๐ 
รวมรายรบัต่อหลกัสูตร ๘๐,๒๐๐ ๘๐,๒๐๐ ๒๔,๘๐๐ 

              หมายเหตุ : ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตตลอดหลักสูตร ๘๐,๒๐๐ บาท 
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   ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
งบด าเนินการ 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

 

 
๗๕,๐๐๐ 

 

 
๗๕,๐๐๐ 

 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
รวมรายจ่ายทั้งหมด      

       หมายเหตุ : ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีในการสอบวิทยานิพนธ์ ๑๕ รูป/คน  

 ๒.๗  ระบบการศึกษา 
          แบบช้ันเรียน  
 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
                ไม่มี 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑ หลักสูตร 

        ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 

                 หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน  ๓๙  หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร 

  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗  หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๑๒ หน่วยกิต   
          โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก ๒ โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แสดงตามตารางดังนี ้

          หมวดวิชา 
แผน ก 

แบบ ก ๒ 
๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต ๙ 
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๑๕) 
๓. หมวดวิชาเอก ๑๒ 
๔. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๕. วิทยานิพนธ์ ๑๒ 

รวมท้ังสิ้น ๓๙ 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

       แผน ก แบบ ก ๒ 
  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต   
                   ๖๐๒ ๑๐๑    พระไตรปิฎกวิเคราะห์      ๓ (๓-๐-๖) 
                                     Tipitaka Analysis 

          ๖๐๒ ๑๐๒    อรรถกถาวิเคราะห์          ๓ (๓-๐-๖) 
                     Commentary Analysis 
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                   ๖๐๒ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา         ๓ (๓-๐-๖)  
                  Research Methodology in Buddhism 

            วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๑๕ หน่วยกิต   
      ๖๐๒  ๑๐๔    ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  (๓) (๓-๐-๖) 
                     English for Buddhist Research 
      ๖๐๐  ๒๐๕    กรรมฐาน      (๓) (๓-๐-๖) 
                           Buddhist Meditation 
      ๖๐๒  ๒๐๖    การใช้ภาษาบาลี       (๓) (๓-๐-๖) 
                          Usage of Pali 
      ๖๐๒  ๓๐๗   ภาษาบาลีเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา         (๓) (๓-๐-๖) 
                     Pali for Buddhist Research 
      ๖๐๒  ๔๐๘    สัมมนาวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๐-๖) 
                        Seminar on Thesis 
 
วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  

                  ๖๐๒ ๑๐๙    พระพุทธศาสนาเถรวาท      ๓ (๓-๐-๖) 
                 Theravada Buddhism 

       ๖๐๒ ๒๑๐    พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
                          Buddhism and Modern Sciences  
     ๖๐๒ ๓๑๑   พระพุทธศาสนามหายาน      ๓ (๓-๐-๖)  
           Mahayana Buddhism 
     ๖๐๒ ๓๑๒   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) 
         Selected Buddhist Works 
  
วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีก าหนดให้ไม่น้อยกว่า จ านวน ๖ หน่วยกิต     

          ๖๐๒ ๓๑๓     พุทธปรัชญา        ๓ (๓-๐-๖) 
              Buddhist Philosophy 
        ๖๐๒ ๓๑๔     สัมมนาพระพุทธศาสนา      ๓ (๓-๐-๖)  
              Seminar on Buddhism 
        ๖๐๒ ๓๑๕     พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย    ๓ (๓-๐-๖) 
                  Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
        ๖๐๒ ๓๑๖     ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน     ๓ (๓-๐-๖) 
                  New-Buddhist Movements in Contemporary World 
        ๖๐๒ ๓๑๗     พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
                  Buddhism and Thai Wisdom 
        ๖๐๒ ๓๑๘     สานเสวนาทางศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
            Inter-Religious  Dialogue  
        ๖๐๒ ๓๑๙     พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถ่ิน   ๓ (๓-๐-๖) 
            Buddhism and Local Literatures 
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  ๖๐๒ ๓๒๐    พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน   ๓ (๓-๐-๖) 
            Buddhism and Local Cultures 
         ๖๐๒ ๓๒๑    พุทธศิลป์พุทธธรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
            Buddhist Arts and Buddhadhamma 
         ๖๐๒ ๓๒๒    พระพุทธศาสนากับสันติศึกษา            ๓ (๓-๐-๖) 
                    Buddhism  and  Peace Education                                
         ๖๐๒ ๓๒๓    พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร      ๓ (๓-๐-๖) 
                                Buddhism and Communication                      
         ๖๐๒ ๓๒๔    การศึกษาในพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
            Education in Buddhism 
         ๖๐๒ ๓๒๕     พระพุทธศาสนาในประเทศจีน     ๓ (๓-๐-๖) 
            Chinese Buddhism 
         ๖๐๒ ๓๒๖      พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น    ๓ (๓-๐-๖) 
           Japanese Buddhism 
         ๖๐๒ ๓๒๗      พระพุทธศาสนาแบบทิเบต      ๓ (๓-๐-๖) 
            Tibetan Buddhism 
         ๖๐๒ ๓๒๘     การศึกษาภาคสนามและการเขียนรายงานทางพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
                 Field Study & Report Writing on Buddhism                           
  วิทยานิพนธ์                                               
                  ๖๐๒ ๓๐๐    วิทยานิพนธ์                     ๑๒  หน่วยกิต 
               Thesis     
  ๓.๑.๔  แผนการศึกษา  
       แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
 
๑ 

วิชาบังคับ 
๖๐๒ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์                                         
๖๐๒ ๑๐๒   อรรถกถาวิเคราะห์  
๖๐๒  ๑๐๔   ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา   
วิชาเอก 
๖๐๒ ๑๐๙   พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
 

๓ 
 รวม ๙ 
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ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
 
 
๒ 

วิชาบังคับ 
๖๐๒  ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
๖๐๐  ๒๐๕   กรรมฐาน                            
๖๐๒  ๒๐๖   การใช้ภาษาบาลี    
วิชาเอก 
๖๐๒ ๒๑๐   พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
วิชาเลือก 
xxx  xxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
๓ 
(๓) 
(๓) 
 

๓ 
 

๓ 
 รวม ๙ 

 
                                                     

ชั้นปีท่ี ๒ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
 

๑ 

วิชาบังคับ 
๖๐๒  ๓๐๗ ภาษาบาลีเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
วิชาเอก 
๖๐๒ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน    
๖๐๒ ๓๑๒  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วิชาเลือก 
xxx xxx         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(๓) 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 

 รวม ๙ 
 
 

ชั้นปีท่ี ๒ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
๒ 

วิชาบังคับ 
๖๐๒  ๔๐๘   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
๖๐๒ ๓๐๐    วิทยานิพนธ์ 

 
(๓) 
๑๒ 

 รวม ๑๒ 
    
 ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา   
    ค าอธิบายรายวิชา (ดูจากภาคผนวก ก) 
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 ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ต าแหน่ง ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
พระครูพิพิธจารุธรรม* 
(ชุมพร จารุวณฺโณ)  
กวางทอง 

ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

อาจารย์ ดร.สุนทร   
สุขทรัพย์ทวีผล* 

พธ.ด. (พุทธศาสนา) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
Mysore  University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๕๘ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๐ 

อาจารย์ ดร. เจริญ มณีจักร์* พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๒๕๕๗ 
๒๕๓๙ 
๒๕๒๖ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระครูสิริรัตนานุวัตร** 
(ทวี ฐานวโร) อ่อนปัสสา 

Ph.D. (Philosophy) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu University (B. H. U.) India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๔ 
๒๕๓๐ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระมหาสมบูรณ์  
วุฑฺฒิกโร (พรรณนา) *** 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.แม่ชีกฤษณา  
รักษาโฉม *** 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
บ.ศ.๙ (ภาษาบาลี) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 

 

หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ** อาจารย์ประจ าสัมพันธ์ ***อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง)  
 
๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

         ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
   ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์   

      ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
               ๕.๑.๑ นิสิตที่ศึกษาแผน ก แบบ ก๒ เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท า
วิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่
น้อยกว่า ๙ หนว่ยกิต 
     ๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๘  และตาม
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์   
     ๕.๑.๓ นิสิตมีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมใน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวัน
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  
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     ๕.๑.๔ การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์        
ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  
      ๔.๑.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings)  

       ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
หลักธรรมอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ  ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
เขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ไดแ้ละน าเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม 

  ๕.๓ ช่วงเวลา 
   ๕.๓.๑  นิสิตที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ไดใ้นช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่   
  ๒ จ านวนหน่วยกิต  ๑๒ หน่วยกิต 
         ๕.๓.๒  นิสิตที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

  ๕.๔ การเตรียมการ 
         ๕.๔.๑  ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

  ๕.๔.๒  จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ๕.๔.๓  ก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา   
  ๕.๔.๔ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และจัดให้มีคลินิกวิทยานิพนธ์ 
  ๕.๔.๕  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทั้งทางการบรรยายทางเอกสารและทางเว็บไซต์ 

 
  ๕.๕  กระบวนการประเมินผล 
            ๕.๕.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘  
  ๕.๕.๒  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โดย
คณะกรรมการสอบ หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
            ๕.๕.๓ มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
            ๕.๕.๔ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์  ไม่ว่ากรณีใดๆ นิสิต
ต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้นก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วสง่บณัฑิตวิทยาลยั 
กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลาตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการ
ส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้การ
ขยายเวลาต้องอยู่ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันสอบ  หากเกินจากก าหนดนี้ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านและจะต้อง
ด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตเท่านั้น 
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             ๕.๕.๕  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น 
๔ ระดับคือ 

  ผลการศึกษา ระดับ 
   ดีเยี่ยม (Excellence)     A 
   ดี (Good)       B+  
   ผ่าน (Passed)          B  
   ตก (Failed)       F 

             ๕.๕.๖ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมตัิ อาจกระท าได้เมื่อเห็นสมควร
แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์ได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบและ
เนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
             ๕.๕.๗ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการเสียงข้างมากมีมติให้ผ่าน ให้รวบรวมใบประเมินผลของ
กรรมการทุกท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาช้ีขาด เมื่อทราบผลการประเมินและให้
นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)       ๑๗ 

 

หมวดท่ี ๔   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน  
๒. ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์

พ ระพุ ท ธศาส นา  แล ะก ารรู้ จั ก แส วงห าความ รู้ ท างด้ าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห ์
  

 กิจกรรมการสอน การตั้งประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนใน
สังคมไทยเพื่อให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์หาค าตอบแก้ไขปัญหาโดยฐาน
ทางพระพุทธศาสนา สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และน าไป
ประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

๔. ด้านภาวะผู้น าความรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสบืสานศิลปวัฒนธรรม 
 

สอนให้มีภาวะผู้น าด้านพระพุทธศาสนา มีจิตอาสา ท างานเป็น
ร่ วม กั บ ผู้ อื่ น ได้  ส านึ ก ส าธารณ ะ ให้ บ ริ ก าร วิช าก ารด้ าน
พระพุทธศาสนาแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๕. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการร่วมมือกับส านัก
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ฝึกให้นิสิตสร้างห้องเรียนออนไลน์
google meet google form google classroom การสร้างคลิป
วิดิโอเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 
๒.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถจัดการและช้ีน า
เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
จริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
สังคมภายใต้หลักการทาง
พระพุทธศาสนาและด้วย
ความเข้าใจในความรู้สึกถึง
ผู้อื่น 
๒) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้ที่จะได้รับ

๑) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชาและทุกกิจกรรม ตักเตือนนิสิตที่ประพฤติผิด
ศีลธรรมจรรยาและยกย่องนิสิตที่ท าความดีมีจิตอาสา ตาม
หลัก “ข่มผู้ที่ควรข่ม ยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง” 
๒) มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล 
๓) ใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีภาวะผู้น าและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๑ )  ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรม 
๒) คุณภาพของผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
๓ )ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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ผลกระทบทุกระดับ  
๓ )  ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณ เคารพสิทธิ
และรับฟั งความคิดเห็น
ขอ งผู้ อื่ น  แล ะมี ค วาม
กระตือรือร้น มีความคิด
ริ เ ริ่ ม ใน ก า ร ห ยิ บ ย ก
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง
จรรยาบรรณ ที่ มี อยู่ ใน
ปั จจุบั น เพื่ อ ให้ เกิดการ
ทบทวนและแก้ไข 
๔) มีจิตสาธารณะ มีความ
เ สี ย ส ล ะ  
มี ศ รั ท ธ าอุ ทิ ศ ต น เพื่ อ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
แสดงออกซึ่ ง คุณ ธรรม 
จริยธรรมของผู้น า 
 ๒.๒  ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

๑) มีความรู้ ความเข้าใจใน
ห ลั ก ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนาบนฐาน
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก
อย่ าง ถ่อ งแท้  ส าม ารถ
น ามาศึกษาค้นคว้าในทาง
วิ ช า ก า ร  ต ล อ ด ถึ ง
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันและสังคม 
๒) มีความรู้ ความเข้าใจ
และวิธีการในการถ่ายทอด
รวมถึงต่อยอดความคิด
และความรู้ ได้อย่างเป็ น
ระบบ  
๓ ) มี ค วาม รู้ แ ล ะความ
เข้ าใจอย่ างละ เอี ยด ใน
กระบวนการวิจัย พัฒนา
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ แ ล ะ
สร้างสรรค์พุทธนวัตกรรม 
๔ ) มี ค วาม รู้ แ ล ะความ

๑) การบรรยายและร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมีการฝึก
ปฏิบัติการ และการน าเสนอผลการเรียนรู้ 
๓) จัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน หรือจัดสัมมนาทางวิชาการ 
 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ใน
พระไตรปิฎกเพื่อน ามาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาสังคม 
 

๑) การสอบวัดผลและ/
ห รื อ คุ ณ ภ า พ ง า น
การศึกษาค้นคว้า 
๒) คุณภาพของผลงาน
การ ศึกษาค้นคว้าใน
รายวิชา 
๓ )  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
วิทยานิพนธ์ 
 
๔ )  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ผลงานวิจัยทางวิชาการ
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า 
เผยแพร่สู่ สั งคมตาม
เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
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เข้ าใจ ในก ารป ระยุ ก ต์
หลักการพระพุทธศาสนา 
แนวคิดทฤษฎีในเชิงบูรณา
การ ให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม และ
ตระหนักในสภาพบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

๑ ) ส ามารถบู รณ าการ
ค ว า ม รู้ ภ า ค ท ฤ ษ ฎี 
ภาคปฏิบัติ ที่หลากหลาย
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
สั งคมและ วัฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
๒) สามารถคิดวิเคราะห์ 
สั ง เ ค ร า ะ ห์  วิ พ า ก ษ์ 
วิจารณ์ และวินิจฉัยอย่างผู้
ทรงความรู้ คิดเช่ือมโยง
ความสั มพั น ธ์ คิดริ เริ่ ม 
สร้ างสรร ค์ เพื่ อพัฒ นา
ง า น วิ จั ย ห รื อ พุ ท ธ
นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบได้
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สู่
ระดับชาติอย่างมี คุณค่า
และยั่งยืน 
๓ ) ส าม าร ถ ใช้ เท คนิ ค
วิธีการวิจัย และให้ข้อสรุป
ที่ ส มบู ร ณ์ ซึ่ งขยายองค์
ความรู้ หรือ แนวทางการ
ปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจ
แ ล ะ สั ง ค ม ได้ อ ย่ า ง มี
นัยส าคัญ  
๔) มีความสามารถในการ
สั งเคราะห์  ประยุกต์ ใช้
ผ ล ง า น วิ จั ย จ า ก
วิท ย านิ พ น ธ์  แล ะจ าก
สิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่

๑) ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ จากแหล่ งข้อมู ลที่ หลากหลาย และน ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา 
๒) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อ
ยอดองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา  
๓) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติงานจริง และ
เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ และการน าเสนอผลงาน 
 

๑) ประเมินด้วยการ
น าเสนอผลงาน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานในช้ัน
เรียน 
๒) ประเมินด้วยการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
๓) ประเมินด้วยการ
น าเสนอผลงาน การ
อธิบาย การถามและ
ตอบค าถาม 
๔) ประเมินด้วยการ
น าเสนอผลงานวิชาการ
สู่สาธารณะ 
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อ้างอิ งได้  ในวงวิชาการ 
และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ 
ที่ส าคัญ โดยการบูรณาการ
เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่       
 ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

๑ ) สาม ารถ เสริ มสร้ าง
แนวคิด ถ่ายทอดทัศนะที่มี
คุณค่าต่อสังคม แสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มพูน
ทักษะได้อย่างเป็นอิสระ 
และประยุกต์ใช้ข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒)สามารถเข้าใจบทบาท
และหน้าที่ เรียนรู้ ปรับตัว 
เคารพสิท ธิ รับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น และการ
อ ยู่ ร่ ว ม กั บ สั ง ค ม ต่ า ง
วัฒนธรรม 
๓) สามารถแสดงภาวะ
ผู้ น า ใ น ก า ร เ พิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และแก้ปัญหา
ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
หลากหลาย โดยหลักธรร
มาภิบาล 
๔) มีความรับผิดชอบต่อ
ความคิด ค าพูด และการ
กระท าของตนเอง และ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
แ ล ะ ก ติ ก า ข อ ง
มหาวิทยาลัยและสังคม 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มี
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเหน็ผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย 
๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมกลุ่ม จัดการประชุม แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ ติดตามผลและประสานงาน 
๔) ฝึกสังเกต สรุปรายงานผลงานน าเสนอแนวทางการแกไ้ข   
 

๑) ประเมินด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิต
ใ น ห ล า ย ๆ  ด้ า น 
ระหว่างกิจกรรมการ
เรี ย น ก า รส อ น  เช่ น 
พฤติกรรมความสนใจ 
ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง  
๒) ประเมินด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะผู้น า
แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี 
ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓) ประเมินด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียน
แ ล ะ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย  ก า ร
น าเสนอผลงาน การ
ท างานวิจัย และการ
ร่วมท ากิจกรรมเพื่ อ
สังคม 
๔) ประเมินด้วยการ
สังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็น เพื่อ
การแก้ไขปัญหา และ
พั ฒ น าตน เอ ง  แ ล ะ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 
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(ต่อ) 
 

 ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
๑) มีตรรกะทางความคิด มี
ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร
ประเมินตามหลักโยนิ โส
ม น สิ ก า ร  ส าม าร ถ น า
แ น ว คิ ด เ ชิ ง ส ถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างเหมาะสม 
๒ )  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภ า ษ า ไ ท ย 
ภาษาต่ างประเทศ และ
ภาษาสื่ อสารอื่ น  ๆ เช่น 
ภาษาอั กษร ภาษาภาพ 
ภาษ า เสี ย ง  ภ าษ าก าย 
ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ 
๓ )  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร 
ถ่ายทอดแนวความคิดได้
อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ
และรูปแบบที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 
๔ ) สาม ารถบู รณ าก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก ารสื บ ค้ น ข้ อมู ล  ก าร
สร้างสรรค์พุทธนวัตกรรม 
การน าเสนอผลงาน ตลอด
ถึงตรวจสอบปัญหา หา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) จัดการส่งเสริม แนะแนวทางการเรียนรู้ เชิงสถิติ และ
การวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในรายวิชา  
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้าและการท า
วิทยานิพนธ์ 
๓) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อื่น 
 

๑) ประเมินด้วยการ
ทดส อบความรู้ แล ะ
เทคนิคการวิเคราะห์
และวิจารณ์ทฤษฎีหรือ
แนวคิดใหม่ ๆ 
๒) ประเมินด้วยการ
ท า ง าน วิ จั ย  ตั้ ง แ ต่
เริ่มต้นจนถึง ข้ันตอน
การเขียนรายงาน และ
การน าเสนอผลงาน 
๓) ประเมินด้วยการ
ร า ย ง า น ผ ล  ก า ร
น าเสนอข้อมูลวิจัย 

 ๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) 

  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรู้แต่ละข้อ
ของด้านต่าง ๆ ในตารางมีความหมาย  ดังต่อไปนี้ 
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      ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  ๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการและช้ีน าเกี่ยวกับปญัหาทางด้านจริยธรรมที่ซบัซ้อนในทาง
สังคมภายใต้หลักการทางพระพุทธศาสนาและด้วยความเข้าใจในความรู้สึกถึงผู้อื่น 
  ๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบทุกระดับ   

 ๓) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความกระตือรือร้น 
มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข 
  ๔) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา แสดงออกซึ่งคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้น า 

 
 ๓.๒ ด้านความรู้  

     ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนาบนฐานของคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างถ่อง
แท้ สามารถน ามาศึกษาค้นคว้าในทางวิชาการ ตลอดถึงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคม 
     ๒) มีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการในการถ่ายทอดรวมถึงต่อยอดความคิดและความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ  

    ๓) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และ
สร้างสรรค์พุทธนวัตกรรม 

    ๔) มีความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์หลักการพระพุทธศาสนา แนวคิดทฤษฎีในเชิงบูรณา
การ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และตระหนักในสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
          ๑) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ

สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และวินิจฉัยอย่างผู้ทรงความรู้ คิดเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยหรือพุทธนวัตกรรมที่ เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่
ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

 ๓) สามารถใช้เทคนิควิธีการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือ แนวทางการ
ปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจและสังคมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
  ๔) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ และจากสิ่งพิมพ์หรือ
สื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ที่ส าคัญ โดยการบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ 

๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        ๑) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดทัศนะที่มีคุณค่าต่อสังคม แสวงหาข้อมูลข่าวสารและ

เพิ่มพูนทักษะได้อย่างเป็นอิสระ และประยุกต์ใช้ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒) สามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ เรียนรู้ ปรับตัว เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ

การอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 
         ๓) สามารถแสดงภาวะผู้น าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานร่วมกับผู้อื่น และแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ที่หลากหลาย โดยหลักธรรมาภิบาล 
         ๔) มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง และตามกฎ ระ เบียบ 

ข้อบังคับ และกติกาของมหาวิทยาลัยและสังคม 
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       ๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๑) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินตามหลักโยนิโสมนสิการ สามารถน าแนวคิด
เชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
     ๒) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่น ๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษาภาพ 
ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
   ๓) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 
   ๔) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์พุทธนวัตกรรม การ
น าเสนอผลงาน ตลอดถึงตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ฯ ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์ ฯ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. หมวดวิชาบังคับแบบนบัหน่วยกติ                     
๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์                     
๖๐๒ ๑๐๒ อรรถกถาวิเคราะห์                          
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา                           
๒. หมวดวชิาบังคับไม่นบัหนว่ยกิต                        
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา  

                
 
 

 
   

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                     
๖๐๒ ๒๐๖ การใช้ภาษาบาลี                       
๖๐๒ ๓๐๗ ภาษาบาลีเพ่ือการวิจัยทางพระพุทธศาสนา                       
๖๐๒ ๔๐๘ สัมมนาวิทยานิพนธ ์                     
๓. หมวดวชิาเอก                     
๖๐๒ ๑๐๙ พระพุทธศาสนาเถรวาท                     
๖๐๒ ๒๑๐พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่                     
๖๐๒ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน                      
๖๐๒ ๓๑๒ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา                     
๔. หมวดวชิาเลือก                      
๖๐๐ ๓๑๓ พุทธปรัชญา                     
๖๐๒ ๓๑๔ สัมมนาพระพุทธศาสนา                     
๖๐๒ ๓๑๕พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย                     
๖๐๒ ๓๑๖ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน                     
๖๐๒ ๓๑๗ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                     
๖๐๒ ๓๑๘  สานเสวนาทางศาสนา                     
๖๐๒ ๓๑๙  พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น                     
๖๐๒ ๓๒๐  พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่น                      
๖๐๒ ๓๒๑  พุทธศิลป์พุทธธรรม                                             
๖๐๒ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับสันติศึกษา                                  
๖๐๒ ๓๒๓  พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร                      
๖๐๒ ๓๒๔ การศึกษาในพระพุทธศาสนา                                   
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รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ฯ ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์ ฯ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๖๐๒ ๓๒๕  พระพุทธศาสนาในประเทศจีน                                  
๖๐๒ ๓๒๖  พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น                             
๖๐๒ ๓๒๗  พระพุทธศาสนาแบบทิเบต                                        
๖๐๒ ๓๒๘  การศึกษาภาคสนามและการเขียนรายงาน
ทางพระพุทธศาสนา 

                    

๕. วิทยานิพนธ์ แบบ ก ๑                     
๖๐๒ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์                      
๕. วิทยานิพนธ์ แบบ ก ๒                     
๖๐๒ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์                      
๗. สารนิพนธ์                      
๖๐๒ ๔๐๐ สารนิพนธ์                      
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๔. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีท่ี ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๑ จบการศึกษาปีที่ ๑ นิสิตมีความรู้คัมภีร์พระพทุธศาสนาและเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถคิด

วิเคราะหห์ลกัธรรมและเนื้อหาบริบทในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
และเขียนงานวิชาการ มทีักษะในการน าเสนอ การพูดการอธิบายหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
 

๒ จบการศึกษาปีที่ ๒  สามารถน าความรู้ในการเรียนรายวิชาในปีที่๑มาเปน็ฐานในการงานวิชาการ เข้าใจทฤษฎีการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนา สามารถสืบค้นข้อมูลในพระไตรปิฎกและอรรถกถาพร้อมทั้งผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการจากแหล่งข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาความคิดใหม่ในการเขียนวิทยานิพนธ์ เมื่อจบ
การศึกษาแล้วนิสิตสามารถน าผลงานวิจัยของตนเองไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนา และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตพัฒนาหน้าที่การงานได้อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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หมวดท่ี ๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๙ ดังนี้ 
 

 
ระดับ 

 
ค่าระดับ 

เกณฑ์คะแนน 

วิชาเลือก วิชาบังคับและเอก 
A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ 
A- ๓.๖๗ ๙๐ - ๙๔ ๙๐ - ๙๔ 
B+ ๓.๓๓ ๘๕ - ๘๙ ๘๕ - ๘๙ 
B ๓.๐๐ ๘๐ - ๘๔ ๘๐ - ๘๔ 
C+ ๒.๕๐ ๗๕ - ๗๙ ต่ ากว่า ๘๐ 
C ๒.๐๐ ๗๐ - ๗๔  
F ๐ ต่ ากว่า ๗๐  

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
        การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ เกิดข้ึนเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุน
ว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

   ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมา
เป็นคณะกรรมการรว่ม และก าหนดให้เป็นเงื่อนไขในกระบวนการประกันคุณภาพทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน   
สุ่มประเมินรายละเอียดของรายวิชาถึงผลการเรียนรู้ประเมินถึงความสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร มี
กระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชาโดย
พิจารณาจากการสอบซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด (ร้อยละ ๒๕ ของวิชาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ) การ
ประเมินผลคุณภาพการวัดผลจากข้อสอบและรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและพิจารณาจากการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด การสอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

        ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
           การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
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              ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อตรงตาม
สาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษา 
             ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 

 ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวัง
หรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพื่อ
ปริญญาที่สูงข้ึน โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ 

 ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

  ๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น  
 ๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
 ๒) จ านวนสิทธิบัตร 

 ๓) จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
 ๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
  

แผน ก แบบ ก ๒  
  ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะตอ้งได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า พรอ้มทัง้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยแตง่ตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟงัได ้
  ๒) ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพมิพ์ หรืออย่างนอ้ยได้รับการ
ยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติทีม่ีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อทีป่ระชุมวิชาการ
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
  ๓) เกณฑ์อื่นๆ - ต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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หมวดท่ี ๖ 
การพัฒนาคณาจารย ์

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
       จัดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
        ๑.๑ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
         ๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
         ๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
         และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้า
สู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชาและมอบหมายงานบางส่วนในการ
ดูแลนิสิต 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
          ๒.๑.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาดูงานในองค์กรต่างๆ การลา
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
 ๒.๑.๒ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย สนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัยและ
สนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยและทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
    ๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารยพ์ัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
    ๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัย 
    ๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัย ต าแหน่งทางวิชาการ ประเมินโครงการวิจัยและเป็น
คณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย 
  ๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์สร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดท่ี ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสตูรจดัให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑) จัดให้มีอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
          ๒) จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

           ๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
  ๔) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
          ๕) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

           ๖) จัดให้มีคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรงุพัฒนาหลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง
ทุกๆ ๕ ป ี
          ๗) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรยีนการสอน ตามตัวบ่งช้ี TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือมีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

๒. บัณฑิต 
      ๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
          ๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ             
  ๓) อื่นๆ (ตามก าหนดเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
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๓. นิสิต 
  ๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผลประเมินผล
เพื่อติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิตโดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใสชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความ
พร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  ๒) ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการในการ
เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไกน าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา  
     ๓)  มีกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาและมีการวางระบบการป้องกันหรือการบรหิารจัดการความเสี่ยงของนสิิต
และให้ค าปรึกษาทัง้ด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่มสีภาพเป็นนิสิต 
     ๔) มีกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง 
     ๕) มีระบบการสื่อสารข้อมลูใหเ้ข้าถึงนิสิตอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน (e-mail) เป็นต้น 
     ๖) อื่นๆ (ตามก าหนดเพิ่มเตมิของบัณฑิตวิทยาลัย) 

๔. อาจารย์ 
 ๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง โดยมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
 ๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการก าหนด
ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมี
ความโปร่งใสชัดเจน 
 ๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน เพื่อก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์  และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการก ากับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจ านวน
เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร  

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
           ๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มี
ความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและ
วิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน  
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            ๒) มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้การวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
            ๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกในการ
น าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า มคอ. ๓  
            ๔) มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา
หัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
            ๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
            ๖) มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี๑ ปีท่ี๒ ปีท่ี๓ ปีท่ี๔ ปีท่ี๕ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓  อย่างน้อยก่อนเปิดการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน 
๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ไม่มี มคอ.๖ 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

X X X X X 

๕. จัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี๑ ปีท่ี๒ ปีท่ี๓ ปีท่ี๔ ปีท่ี๕ 
๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปีที่แล้ว 

 X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการเรียน
การสอน 

X X X X X 

๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

X X X X X 

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายมหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 X X X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละปี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
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หมวดท่ี ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรงุยุทธศาสตรก์ารเรียนการสอนน้ัน จะพิจารณาจากผู้เรียน โดย
อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การ
สังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต และการตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องต้องมีการด าเนินการวิจั ยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 
การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ๒.๑ การประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
 ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการ
ท างานได้ต้ังแต่นิสิตเริ่มต้นกระบวนการ จนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดย
ใช้แบบสอบถาม หรืออาจจัดประชุมสัมมนาศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

 ๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
 ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากนายจ้างหรือสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้
มหาบัณฑิต 
 ๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
 ด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร       หรือ
จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน 
ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน)  
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ันควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุกๆ ๕ 
ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธบิายรายวิชา  
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------- 
 
๖๐๐ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์                 ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
 ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ พัฒนาการ โครงสร้าง สาระสังเขป และสาระส าคัญในพระไตรปิฎก พุทธทัศน์
เกี่ยวกับความจริง ความดี ความงาม ตลอดถึงประยุกต์หลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการ
พัฒนาสังคมสันติสุข 
 To study and analyze the Buddhist history, the development, structure and essence in 
brief of Tipitaka and also to explore the Buddhist perspectives on the truth, virtues and aesthetics 
including the application of such Buddhist principles into the ways of life and the development of 
peaceful society. 
 
๖๐๒ ๑๐๒  อรรถกถาวิเคราะห์                            ๓ (๓-๐-๖)  
             Commentary Analysis 

 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา สังเคราะห์แก่นธรรมและตีความเนื้ อหาสาระในอรรถกถา รวมถึงการ
ประเมินคุณค่าของคัมภีร์อรรถกถา โดยการเช่ือมโยงกับพระไตรปิฎก เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบทความทาง
วิชาการและการท าวิจัย 

 The purpose of this course is to study, analyze and synthesize the structures, contents, the 
core of Dhamma and the interpretation of its essences in the Commentaries in the manner of 
performing critical appraisal of its value in connection with Tipitaka as the means  for academic and 
research writing. 
  

๖๐๒ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา         ๓ (๓-๐-๖)        
               Research Methodology in Buddhism 
    ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยรูปแบบอื่น ๆ ที่
เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติการในการในการก าหนดช่ือเรื่อง ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและการสรุป
ผลการวิจัย 
 To study principles and procedures of the quantitative and qualitative research including other 
forms of related research which are suitable to Buddhist research works and practise giving research titles, 
writing background and problems, research objectives,  research methodology, data collection, data 
analysis and synthesis, and research conclusion  respectively.   
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๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางพระพุทธศาสนา      (๓) (๓-๐-๖)  

     English  for Buddhist Research  
           ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (technical term) การอ่านคัมภีร์หรือต ารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท างานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 It is to study Buddhism through English which basically focuses on speaking, listening, 
reading and writing where the usage of technical terms and Buddhist scriptural and  textual reading 
is emphasized in order to benefit thesis and research works. 
  
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน                        (๓) (๓-๐-๖) 
 Buddhist Meditation 
      ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา รูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย เน้นศึกษาอารมณ์ของกรรมฐาน ล าดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่
เกิดจากการเจริญกรรมฐาน รวมทั้งฝึกการเจริญกรรมฐานตามเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาโท 
 This course is to study the principles of the tranquility and insight meditation as appeared 
in Buddhist scriptures. In doing these, it also delves into the formation of various schools of 
meditation practices in Thai society. While studying, it lays great emphasis on the subjects of 
meditation, the levels of development and its effects derived from such practices. In the given 
course, it becomes compulsory for students to attain the prescribed meditation practices. 
 
๖๐๒ ๒๐๖  การใช้ภาษาบาลี                (๓)(๓-๐-๖) 
               Usage of Pali   
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 
 It is to study the Pãli’s history and its development through speaking, reading, writing at 
the basic level and it is also focused on the translation of Pãli into Thai and Thai language into Pãli. 
In this course, the teaching materials are of Jãtakaññhakathã and Dhammapada ññhakathã   
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๖๐๒ ๓๐๗ ภาษาบาลีเพ่ือการวิจัยทางพระพุทธศาสนา       (๓) (๓-๐-๖)    
              Pali for Buddhist Research 
             ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน เขียนภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน รูปแบบวรรณกรรม 
เน้นให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรต่าง ๆ วรรณกรรมภาษาบาลีอื่น ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย 
  To study  the Pãli’s history and its development focusing on speaking, reading and its 
writing basic Pãli including the forms of literature so as to encourage students to do intensive 
research in various alphabet forms of Pãli Tipitaka and other Pãli literature where students can 
utilize them in their research works, thesis and research articles. 

๖๐๐ ๔๐๘ สัมมนาวิทยานิพนธ์                    (๓) (๓-๓-๖)  
 Seminar on Thesis 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยน างานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิจัยที่มีคุณภาพมาวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ของช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ
ด าเนินการวิจัย และโครงสร้างเนื้อหา และผลการวิจัย เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานวิทยานิพนธ์และบทความ
วิจัยของนิสิต 

 This thesis seminar course  is aimed at training workshop on the studies of quality research 
works, thesis and research articles in order to find out and to examine coherence of titles, 
objectives, scopes of research, definitions, literature reviews, research methodology, the structures of 
contents and research findings  in order to apply those in students’ thesis and research articles to 
meet the fulfilled requirements. 
 

๖๐๒ ๑๐๙   พระพุทธศาสนาเถรวาท          ๓ (๓-๐-๖)  
Theravada Buddhism 

 ศึกษาวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลัก
ค าสอนส าคัญ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาท การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่าง ๆ 
ตลอดถึงสิ่งท้าทายและการปรับตัวของพระพุทธศาสนาเถรวาทในโลกปัจจุบัน 

 This course is to study and analyze the origin, development and scriptures of Theravada 
Buddhism including the essential teachings which characteristically reflect on Theravada Buddhist 
identities.  It is also to explore the spread of Theravada Buddhism in various countries where the 
great deal of challenges and its adjustment of Theravada Buddhism along the course of time until 
present.  

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๔๒ 

๖๐๒ ๒๑๐  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่       ๓ (๓-๐-๖)  
     Buddhism and Modern Sciences 

     ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการประยุกต์ เพื่ออธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา และวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่ควรน ามาศึกษาวิจัยต่อยอด 
  It is purposely assigned to critically analyze Buddhism and modern sciences covering 
science, social science and humanities etc. wherein the analysis, comparison and application are 
made to explain the Buddhist teachings for further research. 
 
๖๐๒ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน         ๓ (๓-๐-๖)  

    Mahayana Buddhism 
    ศึกษาวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนามหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทาง

พระพุทธศาสนามหายานและค าสอนส าคัญ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนามหายาน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนามหายานในประเทศต่าง ๆ ตลอดถึงสิ่งท้าทายและการปรับตัวของพระพุทธศาสนามหายานในโลก
ปัจจุบัน 

 To study and analyse the origin and its development of Mahayana Buddhism including 
the significant scriptures, sects, and teachings which obviously shed the light on Mahayana Buddhist 
identities.  It is also to explore the spread of Mahayana Buddhism in various countries including the 
new challenges put into Mahayana Buddhism and its adjustment in the current world. 

 
๖๐๒ ๓๑๒  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา        ๓ (๓-๐-๖)  

     Selected Buddhist Works 
               ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักปราชญ์คนส าคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและ
มหายาน ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการวิเคราะห์ประเด็นที่มาและความส าคัญของผลงาน 
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ โครงสร้าง เนื้อหา และประเด็นปัญหาที่ควรน ามาศึกษาวิจัยต่อยอด 
  This course is to study the significant Buddhist literary works contributed by the great 
Buddhist scholars both in Theravada and Mahayana Buddhism which shed light on the identities and 
the spread of Buddhism. In this respect, students are required to critically analyze the origin and 
important development of those works in terms of its objectives, procedures, structures, contents 
and related issues. 
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 ๖๐๒ ๓๑๓  พุทธปรัชญา          ๓ (๓-๐-๖)  
                 Buddhist Philosophy 

  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ในพระพุทธศาสนายุค
ต้น เถรวาท สรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ 

To study and analyze the concepts on metaphysics, epistemology, ethics and aesthetics in 
the early Buddhism, Theravada, Saravãstivãda, Suatrãntika, Mãdhyamika, Yogãcãra, Sukhãvadĩ and 
Buddha-tantra. 

 
๖๐๒  ๓๑๔  สัมมนาพระพุทธศาสนา         ๓ (๓-๐-๖)  
                Seminar on Buddhism 
        สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการ
สัมมนา การวิเคราะห์ เสนอข้อคิดเห็น หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรม และพัฒนาโจทย์วิจัยที่น าไปสู่การแก้ปัญหาสังคม 

   It is to provide students the seminar course on Buddhism and contemporary issues. In 
so doing, the clear-cut determination of problems must be made in order to analyze and provide 
the relevant solutions including their proposed viewpoints and thereby discovering the ways to 
possibly apply Buddhadhamma into the existing problems where the research questions can be set. 

 
๖๐๒ ๓๑๕   พุทธจรยิศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย       ๓ (๓-๐-๖)   
                 Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
          ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความช่ัว ควร ไม่ควร โดยเฉพาะหลักอริย
วินัย เพื่อเป็นฐานในการอธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัยที่มีผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์ มาจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  This course is to study Buddhist ethics concerning its criterion in the Noble Order to be 
able to make judgement on what is good, what is bad, what ought to be done, what ought not to 
be done,  so to explain and to provide solutions to the contemporary social issues affecting on 
society and man caused by the current advancement of science and technology development. 
 
๖๐๒ ๓๑๖   ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน        ๓ (๓-๐-๖)  

      New-Buddhist Movements in Contemporary World 
             ศึกษาวิเคราะห์ขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบททางสังคมกับการเกิดข้ึนของขบวนการ โครงสร้าง/รูปแบบองค์กร ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ การตีความค าสอน 
วิธีการเผยแผ่ค าสอน รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อสังคมปัจจุบัน 

 To study and analyze neo-Buddhist movements in the contemporary world focusing on 
the social contexts and its development, structures/formations of organization, philosophy/vision 
/commitment,  interpretation of teachings, methods of its spread including its influences which 
affect the current society. 
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 ๖๐๒ ๓๑๗  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย        ๓ (๓-๐-๖) 
                Buddhism and Thai wisdom 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักพระพุทธศาสนาที่เช่ือมโยงกับภูมิปัญญาไทย ในด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การแพทย์ ด้านค่านิยมทางสังคม ด้านความเช่ือและประเพณี ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านศิลปกรรม ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น 

 This course is assigned to study and analyze Buddhist principles in connection with Thai 
traditional knowledge in terms of agriculture, economics, medicine, social values, beliefs and 
tradition, management of natural resources, arts, environment, language and literary works etc. 

 
๖๐๒ ๓๑๘   สานเสวนาทางศาสนา         ๓ (๓-๐-๖)  
             Inter-Religious Dialogue  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการสานเสวนาทางศาสนา การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางศาสนา 
รวมถึงฝึกปฏิบัติการสานเสวนาโดยให้นิสิตมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก 
 This course is to study the ideas, theories, and methods of interfaith dialogue including 
the religious relationships and cooperation. In so doing, students are actively required to practise 
such dialogue so that the ways leading to the mutual harmony and peace of the world can be 
established. 

 ๖๐๒ ๓๑๙  พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น       ๓ (๓-๐-๖)   
              Buddhism and Local Literatures 
      ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวรรณกรรมท้องถ่ินในประเทศไทย ทั้งประเภทมุข
ปาฐะและประเภทลายลักษณ์ วิเคราะห์ความเป็นมา รูปแบบหรือลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม องค์ประกอบ แก่นของ
เรื่อง คุณค่าของวรรณกรรมท้องถ่ิน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านวรรณกรรมท้องถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยวรรณกรรมในท้องถ่ิน 
   It is to study and analyze Buddhism as the foundation of Thai regional literary works 
both in the oral and written characteristics by which it is to analyze to discover its formation or 
general characteristics, components, themes, values and the spread of Buddhism made through 
such literature in order to pave the way for further studies and research on topics related. 

๖๐๒ ๓๒๐  พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่น                     ๓ (๓-๐-๖)  
  Buddhism and Local Cultures 
              ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยวิเคราะห์วัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ทั้งคติธรรม นิติ
ธรรม สหธรรม และวัตถุธรรม ที่ปรากฏในวิถีชีวิตและสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ิน ที่เช่ือมโยงกับหลักการส าคัญ
แห่งค าสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างส านึกการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 
 This course is to study and analyze Buddhism and local cultures through the different 
dimensions in terms of moralities, legality and materialism appearing in people’s ways of life and 
local identities which involve the Buddhist teachings in order to provide the inspiration for the 
further conservation and preservation. 
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๖๐๒ ๓๒๑   พุทธศิลป์พุทธธรรม           ๓ (๓-๐-๖) 
                Buddhist Arts and Buddhadhamma 
   ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของงานพุทธศิลปกรรม ในด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ทัศนสัญลักษณ์ในงานพุทธศิลปกรรมทั้งในแบบโบราณและร่วมสมัย หลักพุทธธรรมที่
แฝงอยู่ในผลงานการสร้างแนวความคิดทางศิลปะที่ลุ่มลึก รวมถึงมุมมองทางด้านสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญา 
   To study and analyze the history and its development of Buddhist arts in terms of 
painting, sculpture and architecture focusing on visual symbols in the Buddhist arts in both ancient 
and contemporary formation. In this, it is also to explore the Buddhist teachings underlying the 
creation of ideas on the spectacular art including the aesthetical perspectives in Buddhist 
philosophy. 
  
๖๐๒ ๓๒๒   พระพุทธศาสนากับสันติศึกษา         ๓ (๒-๒-๖) 
                Buddhism  and  Peace Education 

     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี หลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการป้องกันแก้ไขและ
เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรงแนวพุทธ อีกทั้งพัฒนาทักษะการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดข้ึนในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธ์ุต่าง ๆ อย่างสันติสุข 

 This course is to study and analyze the ideas and theories relating to the conflicts, 
violence, peace and management of conflicts through peaceful means. It is also to study the 
Buddhist teachings in actively dealing with the conflicts and violence where correction and 
transformation of them are available. It also focuses on the development of essential skills in 
enhancing the harmony to multicultural communities where the religious tolerance is cultivated to 
listen and live happily among religions and different races. 

๖๐๒ ๓๒๓   พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร        ๓ (๒-๒-๖) 
            Buddhism and Communication 
       ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร องค์ประกอบส าคัญของการสื่อสาร สื่อและประเภทของสื่อ หลัก
ค าสอนในพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับการสื่อสาร และจริยธรรมการสือ่สารในพระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติการ
ในการผลิตสื่อใหม่ เพื่อการสื่อสารผลงานวิจัย และองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  To study and analyze the ideas and theories of communication emphasizing on the 
important constituents of communication, media, types of media, Buddhist teachings concerning 
with the communication, Buddhist mass communication ethics including the practical training in 
producing new media in order to effectively communicate research works and bodies of Buddhist 
knowledge to general public. 
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๖๐๒ ๓๒๔  การศึกษาในพระพุทธศาสนา        ๓ (๓-๐-๖) 
            Education in Buddhism 
             ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การศึกษาในพระพุทธศาสนาก่อนพุทธกาล วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า การ
พัฒนาการศึกษาในพระพุทธศาสนา บทบาทของพระเจ้าอโศกมหาราชในการสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมการศึกษาสงฆ์ และมหาวิทยาลัยพุทธ 
  This course is to study and analyze the history of education in Buddhism prior to the Buddha’s 
times, teaching methods of the Buddha, the development of education in Buddhism,  roles of Ashoka, the 
Great, in supporting education in Buddhism, the Sangha’s educational tradition, and Buddhist universities.  
               
๖๐๒ ๓๒๕  พระพุทธศาสนาในประเทศจีน        ๓ (๓-๐-๖) 
               Chinese Buddhism 
          ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์และความคิดที่ส าคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของจีน การจัดตั้งนิกายพุทธ
ศาสนาของจีน การยอมรับพุทธศาสนาและผสมผสานเข้ากับศาสนาท้องถ่ินของจีน คณาจารย์คนส าคัญผู้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพระพุทธศาสนาของจีน 
  To study and analyze the significant historical events and ideas of Chinese Buddhism, the 
establishment of sects, the acceptance and assimilation of Chinese regional land, prominent masters 
whose roles in the development of Chinese Buddhism are distinguished. 

๖๐๒ ๓๒๖  พระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ่น            ๓ (๓-๐-๖) 
             Japanese Buddhism 
              ศึกษาวิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศญึ่ปุ่น จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
ผู้ก่อตั้งส านักความคิดทางพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น Saicho, Kukai, Honen, Shinran, Eisai, Dogen, Nichiren และอื่น 
ๆ พร้อมทั้งค าสอนหลัก และผลกระทบของพุทธศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
  This course is to analyze the history and development of Buddhism in Japan till the end 
of the second world war focusing on the famous masters who established various schools of 
thoughts, Saicho, Kukai, Honen, Shinran, Eisai, Dogen, Nichiren, and others. It is also to explore the 
significant teachings and its effects on Japanese culture. 
        
๖๐๒ ๓๒๗  พระพุทธศาสนาแบบทิเบต        ๓ (๓-๐-๖) 
            Tibetan Buddhism 
            ศึกษาวิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาแบบทิเบต เน้นศึกษาตัวแทนทางประวัติศาสตร์และ
เหตุการณ์ที่น าไปสู่การถ่ายทอดพระพุทธศาสนาไปยังทิเบต การก่อตัวและค าสอนของนิกายต่าง ๆ รวมทั้งความแตกต่าง
ด้านหลักค าสอนและอิทธิพลทางสังคมและการเมือง ศิลปะ สัญลักษณ์ทางศาสนา ตันตระเทคนิค เวทย์มนต์ และ
ประสบการณ์ทางศาสนา  
 To analyze the Tibetan history and development of Buddhism embracing the historical 
representatives and its important events leading to the landing of Buddhism in Tibet where the 
establishment and teachings of different sects are recorded. It is also to study the demarcation of 
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essential principles of teaching and socio-politico-influences, art, religious symbols, Tantra, Mantra 
and religious experiences.  
 
๖๐๒ ๓๒๘  การศึกษาภาคสนามและการเขียนรายงานทางพระพุทธศาสนา    ๓ (๑-๔-๖) 
            Field Study & Writing  Report  on Buddhism  
           ปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม เพื่อเรียนรู้ประเด็นทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม การ
ประยุกต์พุทธธรรมในชีวิตและวิถีชุมชน และประเด็นอื่น ๆ ซึ่งนิสิตต้องจัดท าโครงการเสนอและใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่ง
สัปดาห์ในภาคสนาม พร้อมเขียนรายงาน ตามที่อาจารย์ประจ าวิชาเห็นชอบ 
 This course is aimed at the practicing research field works in order to learn various 
Buddhist issues in the history, literature, the application of Buddhadhamma into the  individual and 
community’s ways of life including other various related issues. Students are required to do project 
proposals for not-less-than-one-week on-site field work research including writing reports under the 
instructions’ approvals of particular courses. 
 
๖๐๒ ๓๐๐  วิทยานิพนธ์ แบบ ก ๒            ๑๒ หน่วยกิต 
      Thesis 

 เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 This course is to provide the individual project where the thesis contents are prescribed 

as per the subject description in the given curriculum. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูร  
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา หมายเหต ุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร                :  ๒๕๔๖๑๘๕๑๑๐๒๒๐๑ 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย      :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                       
                        พระพุทธศาสนา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Master of  Arts  Program  in 
                                    Buddhist   Studies                                              Buddhist   Studies 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร            :  ๒๕๔๖๑๘๕๑๑๐๒๒๐๑ 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Master of  Buddhism  Program      

ปรับปรุงแก้ไข 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพทุธศาสนา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   :  Master of Arts  (Buddhist Studies) 
ช่ือย่อภาษาไทย :  พธ.ม. (พระพทุธศาสนา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  M.A. (Buddhist Studies) 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   : Master of  Buddhism      
ช่ือย่อภาษาไทย :  พธ.ม. 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  M.B.  

ปรับปรุงแก้ไข 
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ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ หมายเหต ุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๑. ปรัชญา 
    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
บูรณาการวิชาการสู่งานวิจัย พัฒนาสังคมอุดมปัญญา เสริมคุณค่าด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑.๑. ปรัชญา 
     รอบรู้พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
     ผลิตงานวิจัยและรับใช้สังคม  

ปรับปรุงแก้ไข 

๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
       ความเจริญทางวัตถุในทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับความแก่งแย่งเอารัดเอาเป รียบซ่ึงกันและกันส่งผลให้ เกิด
ความเครียดทางด้านจิตใจ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและส่งเส ริมคุณภาพของพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาที่ มีความ รู้ความสามารถในการค้นคว้าวิ จัยด้ าน
พระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑.๒  ความส าคัญของหลักสูตร  
        หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านพระพุทธศาสนาเน้นการเรียนการ
สอนคัมภีร์พระพุทธศาสนา การประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับ
พระพุทธศาสนาและการเขียนงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
       หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในทุก ๕ ปี เพื่อพัฒนา
โครงสร้างเน้ือหารายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทสังคมที่
เปลี่ยนไป เหนือสิ่งอ่ืนใด พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีตนถนัดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ พัฒนาบุคคลให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะ  ที่
จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม มีจิตอาสา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ปรับปรุงแก้ไข 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๕๓ 

๑.๒. วัตถุประสงค์ 
    ๑.๒.๑ เพื่อผลติพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาทีมี่
คุณธรรมและจริยธรรม  
 ๑.๒.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถ
บูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ 
 ๑.๒.๔ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจติอาสาและ
ท างานเป็นทีมได ้
    ๑.๒.๕ เพื่อผลติพุทธศาสตรมหาบัณฑิตใหเ้ป็นผู้สามารถศึกษา
พระพุทธศาสนาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาข้อมูลเพื่อท าวิจัย
และน าเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย 

๑.๒. วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในหลกั
พระพุทธศาสนา ผา่นคัมภีร์พระไตรปฎิก และมีความสามารถใน 
การบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม ่
 ๒.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑติให้มีทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ในการพัฒนางานวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
และพุทธนวัตกรรมเพื่อรับใช้สังคม ตลอดถึงมีทักษะในการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการพัฒ นางานวิช าการและนวัตกรรมท าง
พระพุทธศาสนา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะและมุ่งม่ันในการสร้างสังคมสันติสุข  
ท้ังน้ีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มีตรีลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
๓ ประการดังน้ี 
๑.บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
๒.ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม          
๓.มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา  
 

ปรับปรุงแก้ไข 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๕๔ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร    
       โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒)  แผน ข โดยแบ่ง
หมวดวิชาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังน้ี 
 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก 
(๒) /หน่วยกิต 

แผน ข /
หน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต ๙ ๙ 
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๑๕) (๑๕) 
๓. หมวดวิชาเอก ๑๒ ๑๒ 
๔. หมวดวิชาเลือก ๖ ๑๒ 
๕. วิทยานิพนธ์ ๑๒ - 
๖. สารนิพนธ ์ - ๖ 
รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ 

 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร    
       โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก ๑ แบบ ก ๒  และแผน ข โดยแบ่ง
หมวดวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังน้ี 
 

หมวดวิชา 
แผน 

กแบบ๑/
หน่วยกิต 

แผน ก 
แบบ ก ๒ 
/หน่วยกิต 

แผน ข /
หน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต  ๙ ๙ 
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๑๕) (๑๕) (๑๕) 
๓. หมวดวิชาเอก  ๑๒ ๑๒ 
๔. หมวดวิชาเลือก  ๖ ๑๒ 
๕. วิทยานิพนธ ์ ๓๙ ๑๒ - 
๖. สารนิพนธ ์  - ๖ 

รวมทั้งสิน้ ๓๙ ๓๙ ๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 

เพิ่ม
โครงสร้าง
หลักสูตร 
แผน ก ๑  

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)               
๕๕ 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต) ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)  

๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์   ๓(๓-๐-๖) 
       Tipitaka Analysis 

 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการ
พระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมส าคัญ 
หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 

๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์  ๓(๓-๐-๖) 
              Tipitaka Analysis 
ศึกษาวเิคราะห์ประวตัิ พฒันาการ โครงสร้าง สาระสังเขป 
และสาระส าคญัในพระไตรปิฎก พทุธทัศน์เก่ียวกับความจริง 
ความด ีความงาม ตลอดถึงประยุกต์หลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการพฒันาสงัคม
สันติสุข 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๐ ๑๐๒  พุทธปรัชญา  ๓(๓-๐-๖)  
      Buddhist Philosophy 

วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาใน
พระพุทธศาสนายุคต้น  เถรวาท  สรวาสติวาท เสาตราน
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ทั้งน้ี
การศึกษาแนวคิดเหล่าน้ันจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ใน
กรอบของแนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยา
และแนวคิดทางจริยศาสตร์ 

        
ย้ายไปเป็น
รายวิชา
เลือก 

 

 ๖๐๒ ๑๐๒ อรรถกถาวิเคราะห์   ๓(๓-๐-๖) 
           Commentary Analysis 

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง เน้ือหา สังเคราะห์แก่น
ธรรมและตีความเน้ือหาสาระในอรรถกถา รวมถึงการ
ประเมินคุณค่าของคัมภีร์อรรถกถา โดยการเชื่อมโยงกับ
พระไตรปิฎก เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบทความทาง
วิชาการและการท าวิจัย 

รายวิชา
ใหม ่

๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา  
๓(๓-๐-๖) 
              ResearchMethodology in Buddhism  

ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัย เชิ ง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชงิเอกสารโดย
เน้นระเบียบวิธีวิจัยที่ เหมาะสมกับการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา  

 

๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)       
Research Methodology in Buddhism 
   ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม
กับการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติการในการ
ในการก าหนดชื่อเร่ือง ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ข.  วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) ข.  วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ (๓)(๓-๐-๖) 
       Buddhism  in English          

ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด 
การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) 

๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
(๓) (๓-๐-๖) English  for Buddhist Research  
          ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด 
การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (technical term) การ

ปรับชื่อ
รายวิชา

และ
ค าอธิบาย 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๕๖ 

การอ่านคัมภีร์หรือต ารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท างานวิชาการของ
นิสิต 

อ่านคัมภี ร์ห รือต ารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอั งกฤษ เพื่ อป ระโยช น์ ในการท างานวิจัย และ
วิทยานิพนธ์ 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน  (๓)(๓-๐-๖) 
      Buddhist Meditation 
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่
ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปฎิก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบตัิกรรมฐานของ
ส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดบัขั้นตอนของ
การเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน 
ได้แก่ สมาบัต ิ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น๖๐๐ 
๒๐๕ กรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) Buddhist Meditation   
(1-4-6) 

 ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน (๓)(๓-๐-๖)            
      Buddhist Meditation 
     ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่
ปรากฏในคัมภี ร์พระพุทธศาสนา รูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย เน้นศึกษาอารมณ์
ของกรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผล
ที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน รวมทั้งฝึกการเจริญกรรมฐาน
ตามเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาโท 

 

ปรับ
ค าอธิบาย 

๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์    (๓)(๓-๐-๖) 
     Seminar on Thesis 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับตัวอย่างงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาวิทยานิพนธ์ โดย
เน้นการตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ค านิยาม
ศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ
ด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการ
เขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย 

 

๖๐๐ ๔๐๘ สัมมนาวิทยานิพนธ์ ๓(๓-๓-๖)  
             Seminar on Thesis 
            สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยน างานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
และบทความวิจัยที่มีคุณภาพมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ค านิยามศัพท์ที่
ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการด าเนินการวิจัย 
และโครงสร้างเน้ือหา และผลการวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของงานวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยของนิสิต 

 

ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๐๒ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาลี ๑      (๓)(๓-๐-๖) 
      Usage of Pali I 
ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี   การพูด อ่าน 
เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือ
ชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 

๖๐๒ ๒๐๖      การใช้ภาษาบาลี      (๓)(๓-๐-๖) 
                    Usage of Pali 
    ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน 
เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและ
ธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 

ยุบรวม
เป็น ๑ 
วิชา 

 
๑๐๒ ๓๐๖  การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓) (๓-๐-๖) 
      Usage of Pali II 
ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการ    ใช้
ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิ
มรรคประกอบ 

 
 ๖๐๒ ๓๐๗ ภาษาบาลีเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา (๓) 
(๓-๐-๖)   Pali for Buddhist Research 
         ศึกษาประวัตแิละพัฒนาการภาษาบาลี การพดู อ่าน 
เขียนภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน รูปแบบวรรณกรรม เน้นให้
นิสิตศึกษาค้นควา้เน้ือหาสาระในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี
อักษรต่าง ๆ วรรณกรรมภาษาบาลีอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ในงานวิจัย วิทยานิพนธ ์และบทความวิจัย           

 
รายวิชา

ใหม ่

 

 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๕๗ 

 
 

วิชาเอก วิชาเอก  ๑๒  หน่วยกิต วิชาเอก วิชาเอก  ๑๒  หน่วยกิต  
 ๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ๓  

(๓-๐-๖) Buddhism and Modern Sciences 
    ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่
ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการประยุกต์ เพื่ออธิบายค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ควร
น ามาศึกษาวิจัยต่อยอด 

เดิมเป็น
วิชาเลือก
ปรับเป็น
วิชาเอก
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๑๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท   ๓ (๓-๐-๖) 
     Theravada Buddhism 
ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถร-
วาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักค าสอน
ส าคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาท
พร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
ต่างๆ 

๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)  
Theravada Buddhism 
ศึกษาวเิคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
เถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักค าสอน
ส าคัญ ซ่ึงสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาท 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศตา่ง ๆ ตลอด
ถึงสิง่ท้าทายและการปรับตวัของพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
โลกปัจจุบัน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๐๗  พระพุทธศาสนามหายาน   ๓ (๓-๐-๖) 
      Mahayana Buddhism 

ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
มหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและค าสอนส าคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็น
พุทธศาสนามหายานพร้อมทั้งการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
มหายานในประเทศต่างๆ  

๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖) 
Mahayana Buddhism 
ศึกษาวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
มหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและค าสอนส าคัญ ซ่ึงสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็น
พุทธศาสนามหายาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานใน
ประเทศต่าง ๆ ตลอดถึงสิ่งท้าทายและการปรับตัวของ
พระพุทธศาสนามหายานในโลกปัจจุบัน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๒๐๘  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
                Selected Buddhist Works ๓(๓-๐-๖)  

ศึกษาผลงานทางคมัภีร์ ผลงานทางวรรณกรรมและ
หลักค าสอนส าคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
คนส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สะท้อนอัตลักษณ์และ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระพุทธโฆสา
จารย์ พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธ
ทาสภิกขุ พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโปละ
ราหุล พระโสภณมหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน 
อสังขะ วสุพันธุ  สองขะปะ(วัชรยาน) พระนารทมหา
เถระ(ศรีลังกา) ริส เดวิดส์ เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะ
ไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น 

 
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
๓(๓-๐-๖)    Selected Buddhist Works 
              ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักปราชญ์คนส าคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและ
ม ห า ย า น  ซ่ึ ง ส ะ ท้ อ น อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา  โดยการวิ เคราะห์ประเด็นที่ มาและ
ความส าคัญ ของผลงาน วัตถุประสงค์  วิธีด า เนินการ 
โครงสร้าง เน้ือหา และประเด็นปัญหาที่ควรน ามาศึกษาวิจัย
ต่อยอด  
 

 ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๕๘ 

 

 

๖๐๒ ๓๐๙  สัมมนาพระพุทธศาสนา    ๓(๓-๐-๖)  
      Seminar on Buddhism 

สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคม
ปัจจุบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการ
อภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน 

 ย้ายไปเป็น
วิชาเลือก 

 

วิชาเลือก วิชาเลือก  
 ๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย ๓ 
(๓-๐-๖ )  Buddhist Ethics and Contemporary Social 
Problems  

ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เก่ียวกับเกณฑ์
ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหา
ที่มีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น การท าแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม 
การท าการุณยฆาต การท าโคลนน่ิง 

๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปญัหาสงัคมร่วมสมัย ๓ (๓-
๐-๖)  Buddhist Ethics and Contemporary Social 
Problems 
        ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เก่ียวกับเกณฑ์
ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร โดยเฉพาะหลักอริยวินัย 
เพื่อเป็นฐานในการอธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัยที่มี
ผลกระทบ มาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี          
 

  

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 
๓(๓-๐-๖) 
New-Buddhist Movements in Contemporary World 
 ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่
เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ทางสังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการพระพุทธศาสนา 
รูปแบบการจัดตั้งองค์กร การตีความค าสอน วิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 

๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) 
New-Buddhist Movements in Contemporary World 
            ศึกษาวิเคราะห์ขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่
ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ทางสังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการ โครงสร้าง/รูปแบบ
องค์กร ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ การตีความค าสอน 
วิธีการเผยแผ่ค าสอน รวมทั้งอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมปัจจุบัน 

 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)  
              Seminar on Buddhism 
       สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคมร่วม
สมัย โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการสัมมนา 
การวิเคราะห์ เสนอข้อคิดเห็น หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรม 
และพัฒนาโจทย์วิจัยที่น าไปสู่การแก้ปัญหาสังคม 
 

เดิมเป็น
วิชาเอก/

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๖๐๐ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  
๓(๓-๐-๖) 
              Buddhism and Modern Sciences 
ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุม
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยการบูร
ณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการประยุกต์

 ปรับไป
เป็น

วิชาเอก 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๕๙ 

อธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ๖๐๒ ๓๑๔  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย ๓(๓-๐-
๖)      Buddhism and Thai wisdom 

ศึกษาหลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ มี
ความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ 
ปรัชญา ความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็ น ต้ น  โดยวิ เค ราะห์ บท บาท และ อิทธิพ ลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อภูมิปัญญาไทย   

๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปญัญาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
               Buddhism and Thai wisdom 
    ศึกษาวเิคราะห์หลักพระพุทธศาสนาทีเ่ชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญาไทย ในด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแพทย ์
ด้านค่านิยมทางสังคม ด้านความเชื่อและประเพณี ด้านการ
จัดการทรัพยากร ดา้นศิลปกรรม ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ด้านภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น 

  

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๑๕   สานเสวนาทางศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 
                Inter-Religious Dialogue  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทาง
ศาสนา  รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความ
สามัคคีและสันติภาพของโลก 

๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)  
            Inter-Religious Dialogue (๒-๒-๖) 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการสานเสวนาทางศาสนา 
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางศาสนา รวมถึง
ฝึกปฏิบัติการสานเสวนาโดยให้นิสิตมีส่วนร่วม เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) Buddhist 
Philosophy 
         ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา 
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ในพระพุทธศาสนายุคต้น 
เถรวาท สรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร 
สุขาวดีและพุทธตันตระ 

เดิมเป็น
วิชาบังคับ

ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 ๖๐๒ ๓๑๙ พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น  

๓ (๓-๐-๖)  Buddhism and Local Literatures 
       ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐาน
ของวรรณกรรมท้องถิ่นในประเทศไทย ทั้งประเภทมุขปาฐะ
และประเภทลายลักษณ์ วิเคราะห์ความเป็นมา รูปแบบหรือ
ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม องค์ประกอบ แก่นของเร่ือง 
คุ ณ ค่ า ข อ ง ว ร รณ ก รรม ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาผ่านวรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยวรรณกรรมในท้องถิ่น 

รายวิชา
ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๑๐  พระพุทธศาสนากับวฒันธรรมท้องถิ่น                
๓ (๓-๐-๖) Buddhism and Local Cultures 
            ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยวิเคราะห์วัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ทั้งคติธรรม นิติ
ธรรม สหธรรม และวัตถุธรรม ที่ปรากฏในวิถีชีวิตและ
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับหลักการ
ส าคัญแห่งค าสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างส านึกการ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 

รายวิชา
ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๒๑ พุทธศิลป์พุทธธรรม ๓(๓-๐-๖) รายวิชา
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            Buddhist Arts and Buddhadhamma 
      
           ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
ของงานพุทธศิลปกรรม ในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปัตยกรรม ทัศนสัญลักษณ์ในงานพุทธศิลปกรรมทั้ง
ในแบบโบราณและร่วมสมัย หลักพุทธธรรมที่แฝงอยู่ใน
ผลงานการสร้างแนวความคิดทางศิลปะที่ลุ่มลึก รวมถึง
มุมมองทางด้านสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญา 

ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับสันติศึกษา        
 ๓ (๒-๒-๖) Buddhism  and  Peace Education 
        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี หลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่
เก่ียวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการป้องกันแก้ไขและ
เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรงแนวพุทธ อีกทั้ง
พัฒนาทักษะการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างสันติสุข 

รายวิชา
ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๒๓ พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร  
๓(๒-๒-๖)Buddhism and Communication 
      ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร องค์ประกอบ
ส าคัญของการสื่อสาร สื่อและประเภทของสื่อ หลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับการสื่อสาร และจริยธรรมการ
สื่อสารในพระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในการ
ผลิตสื่อใหม่ เพื่อการสื่อสารผลงานวิจัย และองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายวิชา
ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๒๔ การศึกษาในพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
          Education in Buddhism 
          ศึ กษ าวิ เค ราะห์ ป ระวัติ ศ าสต ร์การศึ กษ าใน
พระพุทธศาสนาก่อนพุทธกาล วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 
การพัฒนาการศึกษาในพระพุทธศาสนา บทบาทของพระเจ้า
อโศกมหาราชในการสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมการศึกษาสงฆ์ และมหาวิทยาลัยพุทธ 

รายวิชา
ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๒๕ พระพุทธศาสนาในประเทศจีน ๓ (๓-๐-๖) 
            Chinese Buddhism 
         ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์และความคิดที่ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของจีน การจัดตั้งนิกายพุทธ
ศาสนาของจีน การยอมรับพุทธศาสนาและผสมผสานเข้ากับ
ศาสนาท้องถิ่นของจีน คณาจารย์คนส าคัญผู้มีส่วนร่วมในการ

รายวิชา
ใหม ่
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พัฒนาพระพุทธศาสนาของจีน 
 ๖๐๒ ๓๒๖ พระพุทธศาสนาในประเทศญีปุ่่น ๓ (๓-๐-๖) 

 Japanese Buddhism 
           ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห์ ป ร ะ วั ติ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
พระพุทธศาสนาในประเทศญึ่ปุ่น จนถึงสิ้นสุดสงครามโลก
คร้ังที่สอง ผู้ก่อตั้งส านักความคิดทางพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น 
Saicho, Kukai, Honen, Shinran, Eisai, Dogen, 
Nichiren และอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค าสอนหลัก และผลกระทบ
ของพุทธศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

รายวิชา
ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๒๗ พระพุทธศาสนาแบบทิเบต ๓(๓-๐-๖) 
          Tibetan Buddhism 
           ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห์ ป ร ะ วั ติ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
พระพุทธศาสนาแบบทิ เบ ต เน้นศึ กษาตั วแทนทาง
ประวัติ ศาสต ร์และเหตุการณ์ที่ น าไปสู่ การถ่ ายทอด
พระพุทธศาสนาไปยังทิเบต การก่อตัวและค าสอนของนิกาย
ต่าง ๆ รวมทั้งความแตกต่างดา้นหลักค าสอนและอิทธิพลทาง
สังคมและการเมือง ศิลปะ สัญลักษณ์ทางศาสนา ตันตระ
เทคนิค เวทย์มนต์ และประสบการณ์ทางศาสนา 
 

รายวิชา
ใหม ่

 ๖๐๒ ๓๒๘ การศึกษาภาคสนามและการเขียนรายงานทาง
พระพุทธศาสนา ๓ (๑-๔-๖) 
 Field Study & Report Writing on Buddhism 
        ปฏิบตัิการศึกษาภาคสนาม เพื่อเรียนรู้ประเด็นทาง
พระพุทธศาสนาทัง้ด้านประวตัิศาสตร์ วรรณกรรม การ
ประยุกต์พุทธธรรมในชีวิตและวิถีชุมชน และประเด็นอ่ืน ๆ 
ซ่ึงนิสิตต้องจดัท าโครงการเสนอและใช้เวลาอย่างน้อยหน่ึง
สัปดาห์ในภาคสนาม พร้อมเขียนรายงาน ตามที่อาจารย์
ประจ าวชิาเห็นชอบ 

รายวิชา
ใหม ่

วิทยานิพนธ์ แบบ ก ๒ ๑๒ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ แบบ ก ๒  ๑๒ หน่วยกิต  
๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์   
               Thesis 

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเน้ือหาตามลักษณะ
วิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๖๐๒ ๓๐๐  วิทยานิพนธ ์  
               Thesis  
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่ มีเน้ือหาตามลักษณะวิชาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เปลี่นรหัส 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคบั ระเบยีบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 เพื่ อ ให้ ก ารบ ริห าร งาน ใน บั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย บ ร รลุ วัต ถุป ระส งค์ ขอ งม ห า วิท ย าลั ย   
จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบงัคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรอืมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกบัข้อ 
บังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรกัษาการใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคับนี ้
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าศึกษาระดบัมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มปีระสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่ส าเรจ็การศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยคและ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗ .๒  ต้อ งได้ ค่าระดับ เฉลี่ ยสะสมในระดับปริญ ญาโทไม่ ต่ าก ว่า  ๓ .๕๐  จากระบบ  
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการสอบคัดเลอืกผูส้มัครเข้าศึกษาในระดบับัณฑติศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต ่
ละปี การ ศึกษาออก เป็ น  ๒  ภาคการ ศึกษาปกติ  แต่ ละภาคการ ศึกษามี เวล าศึกษาไม่ น้ อยก ว่า 
๑๖  สัปดาห์  บัณฑิ ตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก  ๑  ภาค  มี เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
   วิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา     ๑๘  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
    รวมท้ังสิ้น   ๔๘  หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพทุธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
   วิชาบังคับ    ๙  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา    ๙  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๓๖  หน่วยกิต 
   รวมท้ังสิ้น    ๖๐  หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุ
สภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
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  ๑๑ .๕  รายวิชาที่ นิ สิ ตใช้ เวลาป ฏิบั ติก าร  อ ภิปราย  หรือสัมมนาสัปดาห์ ล ะ  ๒ ถึ ง  
๓ ช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดย
ไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชาน้ันต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
  ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลบัเข้าศึกษาใหม่ 
   ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเปน็ อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากก าหนดการลาพัก
การศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑห์รือระดมเข้ารบัราชการทหารกองประจ าการ 
    ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
    ๑๓.๑.๓ เจบ็ป่วยต้องพักรกัษาตัวเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอื่นที่ส าคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการ
เป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ใน
กรณีนี้ ให้นิสิตได ้W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ 
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕ 
  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ปกติตามข้อ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนสิิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตน้ันรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ีนิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาทั่วไป 
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หมวดท่ี ๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาค
นั้นทั้งหมด พร้อมกับการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าสละ
สิทธ์ิในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
ตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาข้ึน
ทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ในสาขาวิชาน้ัน และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า  ๖ 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗ .๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไมล่งทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพกัการศึกษาตาเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๑๓ หากไมป่ฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน การศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีช่ือในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมผีลสืบเนื่องดังตอ่ไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนน้ันจะไม่ปรากฏในระเบียน 
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   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาที่
ถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได ้F ใน
รายวิชาน้ัน เว้นแต่กรณีทีม่ีเหตุผลพิเศษซึง่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ใน
กรณีเช่นน้ีนิสิตจะได ้W ในรายวิชาน้ัน 
  ๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลีย่นรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษาน้ัน 

หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจท า
การวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม
กับรายวิชาน้ันเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษาน้ันหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชาน้ัน ๆ ก็ได ้
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพือ่ใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชา
ใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชาน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ า
วิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑ .๑  ระบ บการป ระ เมิ น ผ ลก าร ศึ กษ าราย วิช าขอ งบั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย  ใ ช้ เพี ย ง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐ 
ดีมาก (Very good) B+ ๓.๕ 
ดี (Good) B ๓.๐ 
ค่อนข้างดี (Very Fair) C+ ๒.๕ 
พอใช้ (Fair) C ๒.๐ 
ตก (Failed) F ๐ 

 
  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชาน้ันด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 
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   สัญลักษณ์          ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 

U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไมม่ีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชาน้ัน
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 

สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไม่สมบรูณ์ 

SP (Satisfactory Progress) ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
UP (Unsatisfactory Progress) ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

W (Withdrawn) ถอนรายช่ือวิชาที่ศึกษา 
Au (Audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

  
  ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
   ๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ทีเ่รียบเรียงเสร็จเรียบรอ้ยแล้วให้ก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ ดังนี ้
 

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 
ดี (Good) B + 
ผ่าน (Passed) B 
ตก (Failed) F 
  

  ๒๑.๕ การให ้F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี ้
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มสีิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รบัการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให ้I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบ
และ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผลและ
ส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
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  ๒๑.๗ การให ้S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมผีลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลกัสูตรก าหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตไดล้งทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให ้U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดบั
และมผีลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ 
๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้
ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่อง
ในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็
ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนบัหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, 
B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า B 
หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรอืได้ U ในรายวิชาบังคับหรอืกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาน้ันอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรอื S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม 
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชาน้ัน แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
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 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชาน้ัน
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔ 
 

หมวดท่ี ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ ์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้ อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ ต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

หมวดท่ี ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีที่
หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผูม้ีสทิธิรับปรญิญา 
   ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
   ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
   ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 
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หมวดท่ี ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี ้
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรอืหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาต้ังแต ่๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง 
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงบัการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงบัการออกใบแสดงผลการศึกษามกี าหนดไมเ่กิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิต
กระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนีก้ับนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี ้
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญา
โท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

  เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติและมหาบัณฑิต 

  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ต้องเป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จาก

ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ 

๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
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           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จาก
ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ

สาขาวิชา 
 ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

 ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท า

วิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  
และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อย
กว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๗๕ 

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 
ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

 ๒๗.๑  นิสิตหลกัสูตรระดบัมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสทิธ์ิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

เพื่อขออนุมัตลิงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลงัจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลกัสูตรระดบัดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธ์ิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากไดร้ับอนมุัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
      
   

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๗๖ 

 
 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  มิถุนายน จึง
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนสิิตทีร่ับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๗๗ 

 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

  เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑  เมื่อ
วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดซีึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผูเ้ป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสีรู่ปหรือคนที่  

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินห้ารปูหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินห้ารปูหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน าของ

คณบด ี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๗๘ 

การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 

แตง่ตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 

หน้าที่ ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารและการด าเนินงาน                           

เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบด ี
(๕) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยัและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปลีะสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคับนี ้
 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๗๙ 

 
 
 
 
 

          
          ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนช่ัวโมงการศึกษา

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

      
 
 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๘๐ 

 
 
 

           
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝกึภาคปฏิบัต ิ

วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลพัธ์ของการฝกึภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๒)  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรบัการฝึกภาคปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝกึภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝกึภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดบัมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดบัดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 
           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 

               
 

         (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๘๑ 

 
       
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 

    ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนบัหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

      แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี ้

วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า ๘      หน่วยกิต 
วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                 ๑๒       หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น        ไม่น้อยกว่า ๓๘      หน่วยกิต 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 
หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า   ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                 ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น        ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๘๒ 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี ้
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได ้๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น 

๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรหีรอืเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติใหเ้ข้าศึกษาเป็นกรณีพเิศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี ้
     แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และ

ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                       ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
 
 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
            

 
 

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๘๓ 

 
 
 
       
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  
            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดส่วนประกอบ
เพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
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หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ

แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อ
ผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน 

  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี ้
  (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (๒)  รายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
  (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
  (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจัย 
  (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญช่ัวคราว) 
  (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
  (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอื่น ๆ  นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอื่น ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

 ๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บฑ ๘  
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ าวน ๖  ฉบับ ในจ านวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็น
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามช่ัวคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใน
แต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและช้ี แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

 ๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค า
ร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายช่ือ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๗   เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่ อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายช่ือนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
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 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสทิธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 

 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากข้ึนทะเบียน
เป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ 
วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตย่ืนแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าสง่หัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่  โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 
ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าช้ีแจงแล้ว 

 
 

หมวดท่ี ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

รูปคน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 
๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มหีน้าที่ดงัต่อไปนี ้
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 (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 

 (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ข้ึนไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖ 
หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ย่ืนเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
จัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ 
เดือน 

๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่ก าหนดให้
ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

 ๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๒.๑  นิสิตระดับปรญิญาโท มีสทิธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลกัสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปรญิญาเอก มสีิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
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(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รบั
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ 

ฉบับ  ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นสิิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค า

ร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน 

๕ ท่าน ประกอบด้วย 
  (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดมีอบหมาย 
  (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ 

ท่าน 
  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

  ๑๓.๓  เมื่ อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ส อบให้
ทราบโดยทั่วกัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

  ๑๓.๔ ในกรณีที่ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผล
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
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หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  
ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

 ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทกึรายละเอียดเกี่ยวกบัการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครัง้ 
 ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณี

ใด ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้ว
ส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้อง
ด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 

 
 ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดย

ก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 
ผลการศึกษา                                    ระดับ 

   ดีเยี่ยม  (Excellence)                        A 
   ดี  (Good)                                        B+ 
   ผ่าน  (Passed)                                  B 
   ตก  (Failed)                        F 

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลกัษณ์  IP (In 
progress) 

 ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  
อาจกระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์
นั้นได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบรอ้ยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

 ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพื่อส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาช้ีขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย 
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

 ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตาม
ข้อผูกพันหรืออื่น ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

 ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่
ส าเร็จการศึกษาให้เป็นลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะ
ประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่
ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสทิธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมจี านวนช่ัวโมงการศึกษา

ในแต่ละรายวิชาเท่ากบัการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นสิิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนนอ้ยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนีส้ าหรับนสิิตทีเ่ข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

         
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๑ 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี ้
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาทีเ่น้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิต

วิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิม่เติม  โดยไม่ต้องนบัหนว่ยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์

ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี ้
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า           ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า           ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า              ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                       ๑๒   หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 
 
 
 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่า

เทียบได้ ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า              ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า           ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า           ๑๒    หน่วยกิต 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๒ 

การศึกษาอิสระ                             ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น              ไม่น้อยกว่า           ๓๘ หน่วยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น 

๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต 

และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 
วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า          ๖       หน่วยกิต  
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  ๖       หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                             ๓๖     หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น     ไม่น้อยกว่า         ๕๔     หน่วยกิต 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๓ 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  
ให้ศึกษาเพิ่มเติม 

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๒           การใช้ภาษาบาลี ๑          (๓)  (๓-๐-๖) 
                                       Usage of Pali I 
 ๒. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๖           การใช้ภาษาบาลี ๒            (๓)  (๓-๐-๖) 
                                       Usage of Pali II 

 ให้รายวิชาเหล่าน้ีเป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วย
สัญลักษณ์ S หรอื U 

 นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาต้ังแตป่ระโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือส าเรจ็การศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๔ 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๕ 

  



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๖ 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๗ 

 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๐ 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๒ 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๓ 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๔ 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๕ 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๖ 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๗ 

 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๘ 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๐ 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ   

บัณฑิตศกึษา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ  พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร จารุวณฺโณ) กวางทอง  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
๓. สาขาท่ีเชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

        ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ล าดับท่ี วิชา วิทยาลัย 

๑ จิตวิทยาส าหรบัคร ู วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ จิตวิทยาส าหรบัคร ู วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ จิตวิทยาส าหรบัคร ู วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

    ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ล าดับท่ี วิชา วิทยาลัย 

๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปจัจบุัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ กรรมฐาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ พระพุทธศาสนากับศาสตรส์มัยใหม ่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปจัจบุัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ กรรมฐาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ พระพุทธศาสนากับศาสตรส์มัยใหม ่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปจัจบุัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๓ กรรมฐาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๔ พระพุทธศาสนากับศาสตรส์มัยใหม ่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๕ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๑ 

๖. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง)    

 ๖.๑ บทความวิจัย 

พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, ดร.เจริญ มณีจักร์. “ภูมิปัญญาพุทธบูรณาการ: องค์ 
 ความรู้  วิถีปฏิบัติ และการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมในอาเซียน”. วารสารวิจยวิชาการ.  
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) : ๑๑-๒๒. 
พระครูพิพิธจารุธรรม, พระปลัดด ารง ภทฺทมุนี, ดร.เจริญ มณีจักร์. “พุทธกระบวนทัศน์กับวิถีปฏิบัติของ 

พระมหาเถระในสังคมไทย”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) :  
๕๕-๖๖. 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระครูพพิิธจารุธรรม, ดร.เจรญิ มณีจักร์. “โลภเป็นต้นเหตุ ท าให้เกิดปัญหาชีวิตและสงัคม”.  การประชุม 
  วิชาการ  ระดับชาติครั้งท่ี ๗ : วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่.  
   วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) :  
   ๕๓๒-๕๔๑. 

 
๖.๓ หนังสือ 

พระครสูิรริัตนานุวัตร, พระครูพพิิธจารุธรรม, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, ดร.เจรญิ มณีจักร.์ (๒๕๖๕).  
   หลักจริยศาสตร์. พิษณุโลก :  โรงพมิพ์โฟกัสปรินต์, (จ านวน ๑๔๖ หน้า).   
 
๗. กรรมการ/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ประธานสอบ/ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์ 

พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๒ 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ  ดร.สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์ 
๓. สาขาท่ีเชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรัยผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

        ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ล าดับท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

๑ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

        ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ล าดับท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

๑ พระพุทธศาสนามหายาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ พระพุทธศาสนามหายาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ พระพุทธศาสนามหายาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๓ 

๖. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง)    

๖.๑ บทความวิจัย 
พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, ดร.เจริญ มณีจักร์. “ภูมิปัญญาพุทธบูรณาการ: องค์ 
 ความรู้  วิถีปฏิบัติ และการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมในอาเซียน”. วารสารวิจยวิชาการ.  
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) : ๑๑-๒๒. 
พระครูสิริรัตนานุวัตร, พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล,   ดร.เจริญ มณีจักร์. “การพัฒนา 
 ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดตามหลักจักรวาลวิทยา”. วารสารธรรมทรรศน์.  ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ 
 (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๘๗-๙๘.   

 
๖.๒  หนังสือ 

พระครสูิรริัตนานุวัตรดร, พระครูพิพิธจารุธรรม, สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, ดร.เจริญ มณจีักร.์ (๒๕๖๕).  
   หลักจริยศาสตร์.  พิษณุโลก : โรงพมิพ์โฟกัสปรินต์, (จ านวน ๑๔๖ หน้า).   
 
๗. กรรมการ/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ประธานสอบ/ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์ 

พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๔ 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ  ดร. เจริญ มณีจักร์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์อัตราจ้างประเภทวิชาการ   

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๔ 
เลขที่ ๑๑๖๗๐๐๑   

๓. สาขาท่ีเชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรัยผิดชอบ (ภายใน  ๓ ปีย้อนหลัง) 

        ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ พระสูตรมหายาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ พุทธศาสนาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

        ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ล าดับท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

๑ สัมมนาพระพทุธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ สัมมนาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ สัมมนาพระพทุธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ สัมมนาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑ สัมมนาพระพทุธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒ สัมมนาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๓ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๕ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๕ 

๖. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง)   

 ๖.๑ บทความวิจัย 
พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, ดร.เจริญ มณีจักร์. “ภูมิปัญญาพุทธบูรณาการ: องค์ 
 ความรู้  วิถีปฏิบัติ และการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมในอาเซียน”. วารสารวิจยวิชาการ.  
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) : ๑๑-๒๒. 
พระครูพิพิธจารุธรรม, พระปลัดด ารง ภทฺทมุนี, ดร.เจริญ มณีจักร์. “พุทธกระบวนทัศน์กับวิถีปฏิบัติของ 

พระมหาเถระในสังคมไทย”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) :  
๕๕-๖๖. 

  ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระครสูิรริัตนานุวัตร, ดร.เจริญ มณจีักร์.  “วิธีการพึ่งพระรตันตรัยตามหลักพระพทุธศาสนา”.  การประชุม 
 วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๗  : วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถี 
 ใหม่.  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) :   
 ๔๐๖-๔๑๓. 
ดร.เจรญิ มณีจักร์, พระครูพิพิธจารุธรรม. “โลภเป็นต้นเหตุ ท าให้เกิดปัญหาชีวิตและสงัคม”. การประชุม 
   วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๗  : วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถี 
   ใหม่. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) :  
   ๕๓๒-๕๔๑. 

๖.๓  หนังสือ 
พระครสูิรริัตนานุวัตรดร, พระครูพิพิธจารุธรรม, สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, ดร.เจริญ มณจีักร.์ (๒๕๖๕).  
   หลักจริยศาสตร์.  พิษณุโลก : โรงพมิพ์โฟกัสปรินต์, (จ านวน ๑๔๖ หน้า).   

๗. กรรมการ/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ประธานสอบ/ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๖ 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   พระครูสิริรัตนานุวัตร ฐานวโร (ทวี อ่อนปัสสา)      
๒. ต าแหน่ง    รองศาสตราจารย ์ 
๓. สาขาท่ีเชีย่วชาญ  ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ท่ี                             วิชา             วิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสังเคราะห ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ พุทธธรรมกับสังคมไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ พระสูตรมหายาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ พุทธปรัชญาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ พระสูตรมหายาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 
๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี                             วิชา            วิทยาลัย 
๑ การใช้ภาษาบาลี ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ พุทธปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ การใช้ภาษาบาลี ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ การใช้ภาษาบาลี ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ พุทธปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ การใช้ภาษาบาลี ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๓ พุทธปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๕ การใช้ภาษาบาลี ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๗ วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๗ 

๖. บทความวิจัย   
 ๖.๑ บทความวิจัย 
พระครูสิริรัตนานุวัตร, พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร. ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล,  ดร.เจริญ มณีจักร์. “การ 
 พัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของวัดตามหลักจักรวาลวิทยา”. วารสารธรรมทรรศน์.  ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔  
  (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๘๗-๙๘.   

พระครูสิริรัตนานุวัตร. “กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย”. วารสาร 
  บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  ปีที่ ๑๕ ฉบับที่เพิ่มเติม (ธันวาคม ๒๕๖๒) :  ๖๔-๗๔.   

๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระครสูิรริัตนานุวัตร, ดร.เจริญ มณจีักร์.  “กฎแห่งกรรมทีป่รากฏในพระมาลัย”.   การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติครั้งท่ี ๗ : วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่.  
 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) :  
 ๓๙๘-๔๐๕. 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระครูสิริรัตนานุวัตร. (๒๕๖๓). แก่นปรัชญา (The Essence of Philosophy).  พิษณุโลก ; โรงพิมพ์ 
  โฟกัสปรินต์, (จ านวน ๓๐๐ หน้า).   

พระครสูิรริัตนานุวัตร. (๒๕๖๓). ค าส าคัญทางปรัชญา (Star Terms  of  Philosophy).  พิษณุโลก : โรง 
พิมพ์โฟกสัปรินต์,  (จ านวน ๒๒๓ หน้า).   

พระครสูิรริัตนานุวัตร. (๒๕๖๔). ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา  พิมพ์ครั้งที่ ๓. พิษณุโลก : โรง 
 พิมพ์โฟกสัปรินต์, (จ านวน ๑๕๕ หน้า).   

พระครสูิรริัตนานุวัตร, รศ.ดร. พระครูพิพิธจารุธรรม, ผศ.ดร. ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล ดร.เจรญิ มณ ี
 จักร.์ (๒๕๖๕). หลักจริยศาสตร์. พิษณุโลก :  โรงพิมพ์โฟกสัปรินต์, (จ านวน ๑๔๖ หน้า).   
 
๗. กรรมการ/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ประธานสอบ/ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๘ 

๘. เอกสารรับรองการเทียบวุฒิปริญญาเอก 

  



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๑๙ 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา)   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์
๓. สาขาท่ีเชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  บัณฑิตวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. Buddhists and Social Work มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ธรรมะประยุกต ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
         ๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับการตีความ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระพุทธศาสนากับการใช้เหตผุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 

๖.๑ บทความวิจัย 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร.“ความหลากหลายในการตีความแนวคิดเรื่องจิตของนิกายโยคาจาร”. วารสาร 

พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓) :  
๑-๔๓. 

พระครูโพธิสุตาทร, พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร, และแม่ชีกฤษณา รักษาโฉม. “กระบวนการการปลูกฝังศรัทธา
บนฐานของปญัญาด้วยกระบวนการการสร้างพระพุทธปฏิมา”.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่
๗ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๒) : ๑๔๒๒-๑๔๓๓. 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๒๐ 

๖.๒ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร. (๒๕๖๑). พระพุทธศาสนามหายาน นิกายโยคาจาร:จิตนิยมหรือมิใช.่ 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เซ็นจรูี่. (จ านวน ๔๑๕ หน้า) 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๒๑ 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   ดร. แมช่ีกฤษณา  รักษาโฉม   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
๓. สาขาท่ีเชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
  

๕.๑ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   พระสุตตันตปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.   พระอภิธรรมปิฎกศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปจัจบุัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
        ๕.๓ ประการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. รายวิชาสัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รายวิชาสัมมนาพทุธธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. รายวิชาสัมมนาพระอภิธรรมปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
   

๖.๑ บทความวิจัย 
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และสมคิด เศษวงศ์.“ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนนักบวชหญิงในสังคมไทย”. 
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑๗-๒๘. 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺเสโน, วุฒินันท์ กันทะเตียน, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม. “การพัฒนาองค์ความรู้ 
  และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ”.วารสารบัณฑิตศึกษา
  ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๕๖-๖๗. 
 
แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”.วารสารสันติ 
  ศึกษาปริทรรศน์.ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓): ๑๒๓๐-๑๒๔๒. 
 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                                                        ๑๒๒ 

๖.๒ บทความทางวิชาการ 
 แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และอรชร ไกรจักร์.  “สะท้อนภาพการเมืองในมุมมองของพระพุทธศาสนา”. The  
  9 th International and the 1  st National Buddhist Research Seminar.  MCU Srisaket 
  Campas,Thailand. (2-3 April 2018) : 18-26.  
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, อรชร ไกรจักร์ และพระมหาวรัญธรณ์ ญาณกิตฺติ. “ขณะจิตสุดท้าย:ความจริงที่ชาว

พุทธควรรู้”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๑๑๗-
๑๒๗. 

อรชร ไกรจักร์,แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมและพระมหาวรันธรณ์ ญาณกิตฺติ.บุคลิกภาพของพระภิกษุตามหลัก
เวสารัชชกรณธรรม”.วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๔):๑๑๓-๑๒๕. 
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