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รายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓ 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
   
หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๖ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๘ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๒๑ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๓๑ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๓๓ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๓๔ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๓๘ 
   
ภาคผนวก ๓๙ 

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  ๔๐ 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๔๖ 
ภาคผนวก ค ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  ๕๙ 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ๑๑๓ 
ภาคผนวก จ เอกสารการจัดตั้งส่วนงาน ๑๔๒ 
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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------- 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที ่๑     
ข้อมูลทั่วไป   

 
๑. ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร   :  ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๑๒๐๔๘ 
      ชื่อหลักสูตรภาษาไทย         :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Philosophy Program in Philosophy 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย               : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            : Doctor of Philosophy (Philosophy)   
ชื่อย่อภาษาไทย    : พธ.ด. (ปรัชญา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : Ph.D. (Philosophy)  

๓. วิชาเอก  
    
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ๔.๑ หลักสูตรแบบ  ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต โดยท าดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม 
๑๘  หน่วยกิต  
  

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ   
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๖ ปี 
๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๕.๓ การรับเข้าศึกษา 

       รับผู้เข้าศึกษาเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

       เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
       ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๖.๒ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เห็นชอบในการประชุมครั้งที่                   
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในการ
ประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ  
๘.๒  นักวิจัยทางด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม   
๘.๓  นักเขียน นักเทศน์(พระ)  
๘.๔  นักบริหาร นักพัฒนา นักวิเคราะห์และประเมินแผนและนโยบายขององค์กร     
๘.๕  นักการเมือง นักวิพากษ ์
๘.๖  วิทยากรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
๘.๗  ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน   
๘.๘  ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักวิจารณ์สังคม ผู้น าองค์กรอิสระ เป็นต้น   
๘.๙  อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 ๑) บัณฑิตวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ป ีพ.ศ. 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ดร. 
(กฤษณะ ตรุโณ) บูชากุล
๓๔๓๕๐๑๒๒๔XXX 

Ph.D. (Philosophy) Banaras Hindu University, India ๒๕๔๑ 
พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๗ 
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๑ 
   

รอง 
ศาสตราจารย ์

ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗ XXX 

Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) Banaras Hindu University, India ๒๕๔๑ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ 
พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๗ 
ป.ธ. ๙ แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๒๔ 
   

อาจารย ์ พระมหาพรชยั สิริวโร,ดร. 
(ศรีภักดี) 
๓๓๔๑๕๐๐๔๗XXX 

Ph.D. (Philosophy) University of Pune, India ๒๕๕๔ 

M.Phil. (Philosophy) Delhi University, India ๒๕๔๘ 
อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
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๒) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ป ีพ.ศ. 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร. 
(สมชาย กนฺตสีโล) พังหมื่นไว
๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔XXX 

Ph.D. (Philosophy) University of Pune, India ๒๕๔๕ 
M.A. (Philosophy) University of Pune, India ๒๕๓๘ 
พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
   

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 
๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓XXX 

Ph.D. (Philosophy) Magadh University, India ๒๕๔๕ 

M.A. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๔๑ 
พธ.บ.  (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

   
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
ดร.จรัส ลีกา 
๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙XXX 

Ph.D. (Philosophy) Magadh University, India  ๒๕๔๙ 
M.A. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๓๘ 
พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
   

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

๑) บัณฑิตวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่ตั้ง :  ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   
ที่ตั้ง :  ต าบลโคกสี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๘  และต่อเนื่องมาจนฉบับที่ ๑๒  ที่ต้องการสร้างการเติบโตของคนไทยอย่างมี
คุณภาพ  และหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  ตลอดจนพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” จะพบว่า รัฐบาลต้องการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม      
มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 สถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงต้องการการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถเชิงวิชาการด้านปรัชญา แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง     
แล้วประยุกต์องค์ความรู้นั้นขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือ ประเทศ  
มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ GDP (Gross Domestic Product) ที่เติบโต
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๔ 

ตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า  ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่ก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน      
สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการใช้
กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัญหาเรื่องค่านิยมที่ดีงาม เป็นต้น ประเด็น
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการเรียกร้องหาหลักการและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง คือ หลักการและวิธีการทางปรัชญาและศาสนา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เพราะปรัชญาและ
ศาสนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เมื่อมนุษย์ในสังคมประสบปัญหาจ าเป็นจะต้องหาหลักการ วิธีการ ที่อยู่
ในวิถีชีวิตของมนุษย์มาเป็นกรอบในการพิจารณาแก้ไข ดังนั้น การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้าน
ปรัชญาและศาสนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยความเจริญของเทคโนโลยีในสังคม
ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งส าคัญ  
 

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านปรัชญาและศาสนาที่มีคุณภาพ  มีองค์ความรู้
และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ความชัดเจนในการสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการปรัชญาและศาสนา ประกอบกับปัจจุบันส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้อมในด้านอาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ บุคลากรสนับสนุน  และสถานที่ที่
สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยด้านวิชาการปรัชญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  นอกจากนี้ ภาพรวมผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่า หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ตลอด
ถึงมีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จึงมีความส าคัญยิ่ง   
  เมื่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ครบ ๕ ปี บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีพันธ
กิจที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และนโยบายของรัฐบาล  โดยเน้นการจัดการศึกษาและ
การบูรณาการแนวคิดทางด้านปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่  ให้นิสิตมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา ตลอดถึงศาสตร์สมัยใหม่ในเชิงลึก  
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืนได้  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      ตามที่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ไปพร้อมกับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความคิดวิเคราะห์ทางด้านศาสนาและปรัชญา  โดยเฉพาะศาสตร์ที่เป็น
ปรัชญาและศาสนา รวมทั้งศาสตร์สมัยใหม่  เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ
ไว้เช่นนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา    
เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ แตกฉานด้านปรัชญาและศาสนา  อันจะน าไปสู่การผลิตงานวิจั ยเชิง
บูรณาการระหว่างปรัชญาและศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  นอกจากนี้ ความรู้ความสามารถดังกล่าวจะท าให้
นิสิตเป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร  การท างานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การบริหารความเสี่ยง การคิดสร้างสรรค์  
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๕ 

ตลอดถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน ตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคนที่สมบูรณ์         
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็น
ความส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แล้ว
น าเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเห็นชอบและด าเนินการในขั้นต่อไป 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
              รายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตต้องศึกษาในทุกสาขาวิชา คือ พระพุทธศาสนากับ
ศาสตร์แห่งการตคีวาม ภาษาอังกฤษ และวิปัสสนากรรมฐาน เป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวหลัก
ค าสอนที่ปรากฏในคัมภีร์หลักทางพระพุทธศาสนา เพ่ืความเข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือสืบค้นงานวิจัยต่อไป 
นอกจากนี้ การศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ยังเป็นการศึกษาต่อเนื่อง จาก
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประกอบด้วย อภิปรัชญาวิเคราะห์ ญาณวิทยาวิเคราะห์ 
จริยศาสตร์วิเคราะห์ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ซึ่งท าให่นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ในทางพระพุทธศาสนาและปรัชญามากยิ่งข้ึน 

๑๓.๒  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
               ไม่มี 

 ๑๓.๓  การบริหารจัดการหลักสูตร 
     ๑๓.๓.๑ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มีรูปแบบการบริหาร
โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ๑๓.๓.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา   โดยยึดหลักเกณฑ์การ
ประเมินของ สกอ. 
        ๑๓.๓.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร  ตลอดทั้งอาจารย์ผู้สอน  เพื่อพิจารณาแนวสังเขปประจ าวิชาและรายละเอียดประจ าวิชา การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
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๖ 

หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ และมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์  นักวิพากษ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญา
และศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม 

    ๑.๒  ความส าคัญของหลักสูตร 
           ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท าให้สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความจริง    
ความดี  และความงามที่มนุษย์เคยยึดถือ  จึงส่งผลให้สังคมต้องเผชิญปัญหาที่ ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วย
กฎหมายหรือระเบียบทางสังคม การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ าเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้มนุษย์เป็นผู้มี
ความสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์  วิจารณ์  วิพากษ์เรื่องความจริง ความดี และความงาม  
จนกระทั่งรู้จักแยกแยะคุณค่าที่ส าคัญระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และ
มนุษย์กับเทคโนโลยี  ซึ่งจะท าให้มนุษย์สามารถรู้และตัดสินใจว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า เพ่ือการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะวิชานี้สอนให้
มนุษย์มีความรู้ในด้านความจริง ความดี และความงาม  โดยเน้นการปลูกฝังศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ วิพากษ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้บนฐานของความจริง ความดี และความงาม  ผลที่ได้จากการศึกษา
วิชานี้จะท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนได้    

  ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์        
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้มี เชี่ยวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 
  ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
 ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การศึกษา วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา เพ่ือพัฒนาสังคม 

๑.๓.๔ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
เป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม 

 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้

มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด และสอดคล้องกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-
๒๕๖๕) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 
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๗ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน  
- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร  
- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตหรือนายจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้
และความทันสมัยของ
หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตหรือนายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอนรูปแบบต่างๆ และการ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์ให้แก่
ชุมชน/สังคม 

- รายชื่อบุคลากรและ
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรม 
- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
วิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 
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๘ 

หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
       ๑.๑ ระบบ 
 ๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย  จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕ สัปดาห์   
               บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาค มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  
โดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ และตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑.๑.๒  นิสิตต้องสอบวัดคุณสมบัติใน  ๓  รายวิชาต่อไปนี้  
 ๑)    ๘๐๒   ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก 
 ๒)    ๘๐๒   ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา 
 ๓)    ๘๐๒   ๓๐๘ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก 
 ๑.๑.๓  นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ก าหนดให้สอบวัด
คุณสมบัติ  เพื่อขอสอบสารนิพนธ์พร้อมความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ส่วนระเบียบปฏิบัติอ่ืน 
ๆ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัด
คุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการสอบวัด
คุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑.๑.๔  นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษและเลือกภาษาต่างประเทศอีก  ๑ ภาษา คือ  ภาษาบาลี  
ภาษาสันสกฤต  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน  หรือภาษาฝรั่งเศส  นิสิตชาวต่างประเทศที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศได้  
 ๑.๑.๕  นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์  
 ๑.๑.๖  ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้โดยอนุโลม  
          ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
              บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา  ก าหนดระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๘ สัปดาห์ โดยจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙  
          ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
        ไม่มี 
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๙ 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
          ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ให้มีระยะเวลาการศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓ ปี) และไม่เกิน 
๑๒ ภาคการศึกษาปกต ิ(๖ ปี)  โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม   
เรียนวันเวลาปกติ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์  และวันเสาร์   

                ภาคฤดูร้อน    เดือนเมษายน – พฤษภาคม  
           ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ ๒.๑  
  (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
            (๒) ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  
หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ  และ 
    (๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      (๔) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
                ๒) การวิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
        บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่  โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษาโดยมีหลักการดังต่อไปนี้  
                    ๑) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้มีรายละเอียดครอบคลุม 
 (๑) หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 (๒) รายชื่ออาจารย์ควบคุมดุษฎีนิพนธ์  
 (๓) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 (๔) วัตถุประสงค์การวิจัย 
 (๕) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) วิธีการด าเนินการวิจัย 
 (๗) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 (๘) โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
 (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
 (๑๐) ประวัติผู้วิจัย  
 ๒) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๓) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และความรู้ความ 
สามารถด้านอื่นๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
           ๔) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
           ๕) ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญามาโดยตรง ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ือปรับพื้นฐานวิชาการด้านปรัชญา ๖ รายวิชา คือ  
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๑๐ 

                (๑) ๖๐๓ ๑๐๖   อภิปรัชญาวิเคราะห์ 
     (๒) ๖๐๓ ๓๐๗  ญาณวิทยาวิเคราะห์   
      (๓) ๖๐๓ ๒๐๘   จริยศาสตร์วิเคราะห์   
      (๔) ๘๐๒ ๓๑๙   สัมมนาปรัชญาจีน   
       (๕) ๘๐๒ ๓๒๐   สัมมนาปรัชญาอินเดีย   
       (๖) ๘๐๒ ๓๒๑   การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒           
 

            ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า   
                 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ปัญหาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และปัญหา
ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาปรัชญา 
 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

- ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับ  
  บัณฑิตศึกษา 

- ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  
- ประชุมนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือติดตามและให้  
  ค าปรึกษา ด้านการปรับตัว  

- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ - ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ที่สถาบันภาษา   
  มจร. 

-  ปัญหาความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาปรชัญา 
 

- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ๖ รายวิชา คือ  
   ๑) ๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์ 
   ๒) ๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์   
   ๓) ๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์   
   ๔) ๘๐๒ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน   
   ๕) ๘๐๒ ๓๒๐ สัมมนาปรัชญาอินเดีย   
   ๖) ๘๐๒ ๓๒๑ การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                          
 

  

 ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
                      ๑) บัณฑิตวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  แผนการรับนิสิต แบบ ๒.๑  

  ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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๑๑ 

   ๒) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  แผนการรับนิสิต แบบ ๒.๑ 
  ช้ันปี 

ปีการศึกษา 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 

๒.๖ งบประมาณตามแผน    
    ๑) บัณฑิตวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายรับ       (หน่วย : บาท) (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) 

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงีบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)** 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม ่(๒,๕๐๐ บ./คน) ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต (๓๐๐ บ./คน) ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๒,๐๐๐ บ.*๙ นก./คน/เทอม) ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์(๒,๕๐๐ บ.*๑๒ นก./คน/ครั้ง)*** - ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 
ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา (๓,๕๐๐ บ./คน) ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ 
ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก (๒,๐๐๐ บ./คน) ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (๑,๕๐๐ บ./คน) ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏบิัติธรรม (๓,๐๐๐ บ./คน) ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ (๑,๕๐๐ บ./คน/ปี) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา (๖,๐๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๘๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงห้องสมุด (๑,๕๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(๑,๕๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (๑๐๐ บ./คน/เทอม) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
ค่านิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ ์(๓๐๐ บ./คน/เทอม) ๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 
ค่าสอบวัดความรูภ้าษาที่สอง (คร้ังละ ๕,๐๐๐ บ.) ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

รวมรายรบัทั้งหมด ๑,๐๓๒,๐๐๐ ๒,๙๖๗,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ 

* ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปีนิสิต ๓๑,๕๐๐ บาท ต่อรูป/คน 
 
งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) 

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงีบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทน      
๑) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

(๓,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)* 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๒) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาหัวขอ้และโครงร่างดุษฎี

นิพนธ ์
(๑,๒๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)** 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

๓) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดุษฎีนพินธ ์
(๒,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)*** 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

๔)   ค่าตอบแทนอาจารย์ (ภายใน)  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๕)   ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
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๑๒ 

ค่าพาหนะแก่อาจารย์ (ภายนอก) ที่บรรยายพิเศษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน       
- ค่าครุภัณฑ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมรายรบัทั้งหมด ๗๔๕,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ 
 

๒) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น    

  งบประมาณรายรับ       (หน่วย : บาท) (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) 

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงีบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)** 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม ่(๒,๕๐๐ บ./คน) ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ 
ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต (๒๐๐ บ./คน) ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียนรายวิชา (๒,๐๐๐ บ.*๙ นก./คน/เทอม) ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์(๒,๐๐๐ บ.*๑๒ นก./คน/ครั้ง)*** ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา (๓,๕๐๐ บ./คน) ๘๗,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ 
ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก (๑,๕๐๐ บ./คน) ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (๑,๕๐๐ บ./คน) ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏบิัติธรรม (๓,๐๐๐ บ./คน) ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ (๓๐๐ บ./คน/ปี) ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา (๖,๐๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงห้องสมุด (๑,๐๐๐ บ./คน/เทอม) ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(๑,๐๐๐ บ./คน/เทอม) ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล (๑๐๐ บ./คน/เทอม) ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ๒๕๐๐ 
ค่านิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ ์(๓๐๐ บ./คน/เทอม) ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 
ค่าสอบวัดความรูภ้าษาที่สอง (คร้ังละ ๕,๐๐๐ บ.) ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

รวมรายรบัทั้งหมด ๑,๖๔๗,๕๐๐ ๑,๖๔๗,๕๐๐ ๑,๖๔๗,๕๐๐ ๑,๖๔๗,๕๐๐ ๑,๖๔๗,๕๐๐ 

 * ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปีนิสิต ๓๑,๕๐๐ บาท ต่อรูป/คน 
 
  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์)          

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงีบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทน      
๑) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

(๓,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)* 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๒) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาหัวขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์

(๑,๒๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)** 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
๓) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดุษฎีนพินธ ์

(๒,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)*** 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
      
๔)   ค่าตอบแทนอาจารย์ (ภายใน)  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๕)   ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
ค่าพาหนะแก่อาจารย์ (ภายนอก) ที่บรรยายพิเศษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน       
- ค่าครุภัณฑ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมรายรบัทั้งหมด ๗๔๕,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ 
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๑๓ 

 ๒.๘ ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 ๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
                  ไม่มี 
๓.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  ๓.๑ หลักสูตร 
       ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
  หลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต  
    ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรเน้นการท าวิจัยเข้าห้องเรียนและท าดุษฎีนิพนธ์  โดยท าดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วย
กิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หน่วยกิต ศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒๔ หนว่ยกิต และศึกษารายวิชา
พ้ืนฐาน ๑๘ หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา ต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน) ดังนี้ 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ  
    ๑.๑ นับหน่วยกิต ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๒๑) 
๒. หมวดวิชาเอก  
    ๒.๑ นับหน่วยกิต ๖ 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๓) 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน (๑๘) 
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
  
 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
  รหัสวิชา  

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
                     ๑) เลข ๓ ตวัแรก  =  ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
              ๒) เลข ๓ ตัวหลัง  =  ตวัที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

     หลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
 ๑) หมวดวิชาบังคับ  

   ๑.๑ วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต  จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
  ๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ๘๐๒ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ   ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhism and Hermeneutics 
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๑๔ 

  ๑.๒ วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒๑ หน่วยกิต 
  ๘๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา            (๓) (๓-๐-๙) 
    Advanced Research Methodology in Philosophy   
  ๘๐๒ ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา   (๓) (๓-๐-๙) 
    English Academic Works for Research in Philosophy 
  ๘๐๒ ๑๐๕ งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย    (๓) (๓-๐-๙) 
    Pali and Sanskrit Works for Research  
  ๘๐๒ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน           (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight Meditation  
 ๘๐๐ ๔๐๑    สัมมนาวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๐-๙)  
   Seminar on Dissertation  
 ๑๐๒ ๓๐๒    การใช้ภาษาบาลี ๑     (๓) (๓-๐-๖) 
   Usage on Pali I 
 ๑๐๒ ๓๐๖    การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓) (๓-๐-๖) 
   Usarge on Pali II 
 

 ๒) หมวดวิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ก าหนดให้
เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา ดังนี้  
  ๒.๑ วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต  จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
  ๘๐๒ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ๘๐๒ ๓๐๘  สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก    ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  ๒.๒ วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๓ หน่วยกิต 
  ๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา          (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions  
 

 ๓) หมวดวิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  ๘๐๒ ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism  
  ๘๐๒ ๒๑๒ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก             ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Western Philosophy  

          ๘๐๒ ๒๑๔ ปรัชญาภาษา      (๓) (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Language   

๘๐๒ ๓๑๔ สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์    ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Science 
  ๘๐๒ ๒๑๗ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่     ๓ (๓-๐-๙) 
    Post Modern Philosophy 
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๑๕ 

 ๔) หมวดวิชาพื้นฐาน  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืน ที่ไม่ใช่
สาขาวิชาปรัชญา จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๖ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 ๖๐๓ ๑๐๖   อภิปรัชญาวิเคราะห์     (๓) (๓-๐-๙) 
       Analytic Metaphysics 
 ๖๐๓ ๓๐๗   ญาณวิทยาวิเคราะห์     (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 
 ๖๐๓ ๒๐๘   จริยศาสตร์วิเคราะห์     (๓) (๓-๐-๙) 
      Analytic Ethics   
 ๘๐๒ ๓๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน      (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Chinese Philosophy 
 ๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย      (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Indian Philosophy 

๘๐๒ ๓๒๑      การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                                (๓) (๓-๐-๙) 
                                      Philosophical Reasoning 2     
 
 ๕) ดุษฎีนิพนธ์ 
  ๘๐๐  ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์         ๓๖ หน่วยกิต 

   Dissertation 
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๑๖ 

๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรแบบ ๒.๑ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต 
๘๐๒  ๑๐๑  สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก 
๘๐๒  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ 
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๒  ๑๐๔   งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา 
๘๐๒  ๑๐๕  งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย 
วิชาพื้นฐาน 
๖๐๓  ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห์* 
๘๐๒  ๓๒๑  การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒* 

 
๓ (๓-๐-๙) 
๓ (๓-๐-๙) 

 
(๓) (๓-๐-๙) 
(๓) (๓-๐-๙) 

 
(๓) (๓-๐-๙) 
(๓) (๓-๐-๙) 

 รวม ๖ 

หมายเหตุ : * รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา 
 
 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๒ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา 
๑๐๒ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาลี ๑ 
วิชาเอก 
๘๐๒ ๒๐๗  การวิเคราะห์เชิงปรัชญา 
วิชาเลือก 
(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา) 
วิชาพื้นฐาน 
๖๐๓ ๒๐๘  จริยศาสตร์วิเคราะห์* 
 

 
(๓) (๓-๐-๙) 
(๓) (๓-๐-๖)  

 
๓ (๓-๐-๙) 

 
๓ (๓-๐-๙) 

 
(๓) (๓-๐-๙) 

 รวม ๖ 

หมายเหตุ : * รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา 
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๑๗ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๓ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๒  ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน 
๑๐๒  ๓๐๖  การใช้ภาษาบาลี ๒ 
วิชาเอก 
๘๐๒  ๒๐๙  สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา 
๘๐๒  ๓๐๘  สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก 
วิชาเลือก 
(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา) 
วิชาพื้นฐาน 
๖๐๓  ๓๐๗  ญาณวิทยาวิเคราะห์* 
๘๐๒  ๓๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน* 
๘๐๒  ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย* 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐  ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) (๓-๓-๖) 
(๓) (๓-๐-๖) 

 
(๓) (๓-๐-๙) 
๓ (๓-๐-๙) 

 
๓ (๓-๐-๙) 

 
(๓) (๓-๐-๙) 
(๓) (๓-๐-๙) 
(๓) (๓-๐-๙) 

 
๙ 

 รวม ๑๕ 
หมายเหตุ : * รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๔ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐  ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) (๓-๐-๙) 

 
๙ 

 รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๕ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐  ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๖ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐  ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 รวม ๙ 
 
๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 

   ดูในภาคผนวก ก 
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๑๘ 

 ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์                  
๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

                    (๑) บัณฑิตวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่ง 
ชื่อ-นามสกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันทีส่ าเร็จ ปี พ.ศ.  

รอง
ศาสตราจารย ์

พระราชวรเมธ,ีดร. Ph.D. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๓๘ 
(ประสิทธ์ิ พรหมฺร สี) อินทร์กรุงเกา่ M.A. (Philosophy)  University of Madras, India ๒๕๓๑ 

 ๓๗๓๐๕๐๐๖๘๒XXX พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๗ 
     

ผู้ช่วย พระครโูกศลศาสนบณัฑิต,ดร.* Ph.D. (Philosophy) Banaras Hindu University, India ๒๕๔๑ 
ศาสตราจารย ์ (กฤษณะ ตรโุณ) บูชากุล พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๗ 

 ๓๔๓๕๐๑๒๒๔XXX พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๑ 
     

อาจารย ์ พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร.* Ph.D. (Philosophy) University of Pune, India ๒๕๕๔ 
 (ศรีภักด)ี M.Phil. (Philosophy) Delhi University, India ๒๕๔๘ 
 ๓๓๔๑๕๐๐๔๗XXX อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๔ 
  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
     

อาจารย ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. Ph.D. (Philosophy) University of Mysore, India ๒๕๕๔ 
 (ยุนิรัมย)์ พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
 ๓๓๑๐๑๐๐๐๗๗XXX พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
     

อาจารย ์ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร. ปร.ด. (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ๒๕๕๘ 
 (เขียนวงศ์) อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ๓๓๓๐๑๐๑๒๐๖XXX พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
     

ศาสตราจารย ์ ดร.สมภาร พรมทา อ.ด. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
 ๓๔๐๐๔๐๐๕๔๒XXX อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ 
  พธ.บ. (ครุศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๔ 
     

รอง ดร.สมิทธิพล เนตรนิมติร* Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) Banaras Hindu University, India ๒๕๔๑ 
ศาสตราจารย ์ ๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗ XXX พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ 

  พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๗ 
  ป.ธ. ๙ แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๒๔ 

     
หมายเหตุ :* อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
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๑๙ 

(๒) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

ต าแหน่ง 
ชื่อ-นามสกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันทีส่ าเร็จ ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วย พระครภูาวนาโพธิคณุ,ดร.* Ph.D. (Philosophy) University of Pune, India ๒๕๔๕ 
ศาสตราจารย ์ (สมชาย กนฺตสโีล) พังหมื่นไว M.A. (Philosophy) University of Pune, India ๒๕๓๘ 

 ๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔XXX พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
     

ผู้ช่วย ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ* Ph.D. (Philosophy) Magadh University, India ๒๕๔๕ 
ศาสตราจารย ์ ๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓XXX  M.A. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๔๑ 

  พธ.บ.  (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
     

ผู้ช่วย ดร.จรัส ลีกา* Ph.D. (Philosophy) Magadh University, India  ๒๕๔๙ 
ศาสตราจารย ์ ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙XXX M.A. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๓๘ 

  พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
     

อาจารย ์ พระมหาบรรจง สริิจนฺโท (สมนา) Ph.D. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๕๘ 
 ๓๔๑๑๒๐๐๑๐๐XXX พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
  พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ 
     

รอง พระโสภณพัฒนบัณฑติ ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๕ 
ศาสตราจารย ์ (สุกันยา อรุโณ) ฮาดภักด ี ศษ.บ. (ปฐมวัย) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๘ 

 ๓๔๔๐๙๐๐๑๔๒XXX พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
     

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

 ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ  
เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
      ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์   
      ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  

๕.๑.๑ นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 

๕.๑.๒ ดุษฎีนิพนธ์ต้องมีเนื้อหาประกอบด้วยจ านวนบทอย่างน้อย  ๕ บท  แต่ไม่เกิน  ๗ บท โดย
มีกระบวนการ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑  สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 ครั้งที่ ๒  น าเสนองานต่อสาธารณะ (Public Hearing)  

 ครั้งที่ ๓  สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
๕.๑.๓ การลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๕.๑.๔ นิสิตมีสิทธิเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ เมื่อได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร มีหน่วยกิต

สะสมและผลคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินของมหาวิทยาลัย ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผ่านการสอบวัด
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๒๐ 

คุณสมบัติรายวิชาที่ก าหนด ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ และผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตครบ ๖ ภาค
การศึกษาปกติแล้ว 

๕.๑.๕ การเสนอสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ น าเสนองานต่อสาธารณะ 
(Public Hearing) และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐   

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคาระห์ปัญหาเกี่ยวกับ
พุทธปรัชญาและปรัชญาอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ได ้
 ๕.๓ ช่วงเวลา 

จะท าดุษฎีนิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ี ๓ เป็นต้นไป 
๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 

จ านวน ๓๖ หน่วยกิต   
๕.๕ การเตรียมการ 

                มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย รวมไปถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ และจัดให้มีคลินิกดุษฎีนิพนธ์เพ่ือแก้ปัญหาให้นิสิต     

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์  ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖  การประเมินผลวิทยานิพนธ์  ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ 
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๒๑ 

หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality  
    มีมารยาททางกายและวาจาที่เหมาะสม 
    ตามกาลเทศะ 
 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและ
วาจาที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness   
    รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness  
    มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตน ให้บริการวิชาการ แก่
สังคมและองค์กร 

๔. A – Ability   
    มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและสังคม 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-
Based Learning: PBL) เพ่ือน าไปสู่การคิดแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
ตามกระบวนการคิดทางปรัชญา 

๕. C – Curiosity   
    มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน  คิดสร้างสรรค์ 
ต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม 

๖. H - Hospitality  
   มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗. U – Universality  
    มีโลกทัศน์กว้างไกล  

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านปรัชญา 

๘. L – Leadership  
   มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและ
ปัญญา  

๙. A – Aspiration  
    มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อม 
    ด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูร
ณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในรายวิชาต่างๆ 
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๒๒ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
      ๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม  
            ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในคุณค่าของการด าเนินภารกิจ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การท าประโยชน์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา และการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างราบรื่น โดยมีคุณสมบัติสรุปพอสังเขปดังนี้  
        (๑) ตระหนักรู้ในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
        (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
        (๓) มีการพัฒนาลักษณะความมีวินัยเพ่ิมข้ึน 
        (๔) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
        (๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
        (๖) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดและส่งผลกระทบต่อสังคมได้ 
        (๗) เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
        (๘) การยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
             ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
        (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง แต่งกาย
เหมาะสมกับสถานภาพนิสิต มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
        (๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
        (๓) การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้ านการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และในการวิจัย 
           ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
        (๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลา การท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนด  
        (๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
        (๓) ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
        (๔) ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบ
วัดผล        
         (๕) ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ
ประเมินจากผู้ปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
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๒๓ 

๒.๒ ด้านความรู้  
       ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             นิสิตมีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความในการวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์  
  (๒) มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิดสร้างสรรค์ในงานวิชาการด้านปรัชญา และสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ในปรัชญากับศาสตร์สมัยใหม่ได ้
  (๓) สามารถพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
สังคมในด้านวิชาการด้านปรัชญา 
  (๔) มีโลกทรรศน์กว้างไกลและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
       ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้ 
  (๑) การจัดการเรียนรู้ให้นิสิตเป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ เช่น 
ให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
  (๒) การจัดการเรียนรู้ให้นิสิตมีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจาก
ผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
  (๓) การจัดการเรียนรู้ให้นิสิตสร้างสรรค์แนวคิดผ่านงานวิจัย โดยศึกษาโจทย์ทางสังคม  ทั้งใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
  (๔) การจัดการเรียนรู้ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพ่ือรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 
       ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
  (๑) การทดสอบย่อย  
  (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
  (๓) การวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
  (๔) การน าเสนอผลงาน  
  (๕) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับศาสตร์สมัยใหม่ 
  (๖) การสอบประมวลความรู้  
  (๗) การสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสอบความรู้ภาษาที่หลักสูตร
ก าหนด  
            (๘) การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา  
                ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   นิสิตมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์จริง มาบูรณาการใช้ในการแก้ไขปัญหา การ
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๒๔ 

เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และสังคม โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
        (๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านปรัชญาอย่างเหมาะสม 
        (๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
สังเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
                  (๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาในการสร้างสรรค์งาน
วิชาการให้ดีมีคุณภาพและลึกซึ้งมากขึ้น 
                  (๔) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ภายใต้สถานการณ์ที่
เร่งด่วนและมีความเสี่ยง 
                  (๕) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการที่ส าคัญ ในเรื่องที่
ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
                  (๖) สามารถท ากิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
                  (๗) สามารถตีความและท าความเข้าใจความรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนา 
            ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้   
                (๑) เน้นการฝึกทักษะด้านการคิดและการสร้างสรรค์งานวิชาการ  
        (๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานวิจัยอย่างจริงจัง   
       (๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการวิจัยค้นคว้าในสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
       (๔) เน้นการอภิปรายกลุ่ม 
           ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
         (๑) วัดผลจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
         (๒) วัดผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
         (๓) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน  
        (๔) วัดผลจากการอธิบาย การถามและตอบค าถาม  
         (๕) วัดผลจากการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน 
        (๖) วัดผลจากการอภิปรายกลุ่ม 
 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
                ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                      นิสิตมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่างๆ ได้ มีความ
เคารพและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
        (๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ทั้งต่อหน้าที่ องค์กร และ
สังคม  
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๒๕ 

        (๒) มีความสามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (๓) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร และสังคม และมีความสามารถ
สูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
สูงมากด้วยตนเอง และเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
        (๔) มีความสามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        (๕) มีภาวะการเป็นผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีม และภาวะการเป็นผู้
ตามในทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 
                ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 
                    เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตร
จึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
        (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน  
        (๒) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีม
และการท างานวิจัย  
                  (๓) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
                  (๔) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
        (๕) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
           ๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
                   ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
         (๑) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
        (๒) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
          (๓) สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
 

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
               ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ     
                   นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติและคณิตศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการ
ท างานวิจัยได้ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
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๒๖ 

                 (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะทางด้านปรัชญาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
                 (๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
อ่าน การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
                 (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
                 (๔) สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิจัย 
           ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
        (๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์ การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
        (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
       (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางปรัชญาและการท างานวิจัย 
        (๔) จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิจัย 
           ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
        (๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ  
        (๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
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๒๗ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) 
      ๓.๑ คุณธรรมจริยธรรม  
        (๑) ตระหนักรู้ในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
        (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
        (๓) มีการพัฒนาลักษณะความมีวินัยเพ่ิมข้ึน 
        (๔) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
        (๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
        (๖) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดและส่งผลกระทบต่อสังคมได้ 
        (๗) เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
        (๘) การยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 

๓.๒ ด้านความรู้  
  (๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์  
  (๒) มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิดสร้างสรรค์ในงานวิชาการด้านปรัชญา และสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ในปรัชญากับศาสตร์สมัยใหม่ได ้
  (๓) สามารถพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
สังคมในด้านวิชาการด้านปรัชญา 

 (๔) มีโลกทรรศน์กว้างไกลและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา  
        (๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านปรัชญาอย่างเหมาะสม 
        (๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
สังเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
                  (๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาในการสร้างสรรค์งาน
วิชาการให้ดีมีคุณภาพและลึกซึ้งมากขึ้น 
                  (๔) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ภายใต้สถานการณ์ที่
เร่งด่วนและมีความเสี่ยง 
                  (๕) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการที่ส าคัญ ในเรื่องที่
ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
                  (๖) สามารถท ากิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
                  (๗) สามารถตีความและท าความเข้าใจความรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนา 
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๒๘ 

๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
        (๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ทั้งต่อหน้าที่ องค์กร และ
สังคม  
        (๒) มีความสามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (๓) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร และสังคม และมีความสามารถ
สูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
สูงมากด้วยตนเอง และเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
        (๔) มีความสามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        (๕) มีภาวะการเป็นผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีม และภาวะการเป็นผู้
ตามในทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 
 

๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะทางด้านปรัชญาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
                 (๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
อ่าน การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
                 (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตี พิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
                 (๔) สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิจัย 
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๒๙ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางปญัญา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาใน
พระไตรปิฎก 

                                       

๘๐๒ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากบัศาสตร์
แห่งการตีความ  

                                      

๘๐๒ ๒๐๓ ระเบยีบวิธวีิจัยชั้นสูงทาง
ปรัชญา   

                                             

๘๐๒ ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษ 
เพื่อการวจิัยเชิงปรัชญา    

                                       

๘๐๒ ๑๐๕ งานนพินธภ์าษาบาลีและ
สันสกฤตเพื่อการวิจัย   

                                       

๘๐๒ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน                                         

๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ ์                                        

๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑                                       

๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒                                       

๘๐๒ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา                                         

๘๐๒ ๓๐๘ สัมมนาปัญหาในปรัชญา
ตะวันออก  

                                         

๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญา
ศาสนา   

                                         

๘๐๒ ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์
วิทยาและอัตถภิาวนิยม  

                                        

๘๐๒ ๒๑๒ สัมมนาปัญหาในปรัชญา
ตะวันตก  

                                          

๘๐๒ ๒๑๔ ปรัชญาภาษา                                        
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๓๐ 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางปญัญา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๘๐๒ ๓๑๔ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม ่                                        

๘๐๒ ๒๑๗ สัมมนาปัญหาปรัชญา
วิทยาศาสตร์  

                                        

๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห ์                                         

๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห ์                                         

๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห ์                                        

๖๐๓ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน                                         

๖๐๓ ๓๒๐ สัมมนาปรัชญาอินเดีย                                         

๘๐๒ ๓๒๑ การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                                          

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์                                                     
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หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
        การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยั นหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาเป็นอย่างน้อย 
 ๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติการวิจัย การสัมมนา การท าดุษฎีนิพนธ์  จะต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออกข้อสอบ
หรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ/หรือ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผล
การเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา
ปรัชญาเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือ
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
          การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
              ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อ
ตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษา 
              ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 

  ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

  ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมนิทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณท์างการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 ๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
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  (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
  (๒) จ านวนสิทธิบัตร 
  (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
  (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมวด ๖ การส าเร็จการศึกษา)  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้  
           ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
   ๒) สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
   ๓) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  ๔) เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
       มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
         ๑.๑ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
         ๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
         ๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาปรัชญา  และมีอาจารย์อาวุโส
เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
สาขาวิชาปรัชญา มีการนิเทศการสอนภาคทฤษฎีที่ต้องสอน และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับ
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
         ๒.๑.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
         ๒.๑.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  
         ๒.๑.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาปรัชญา 
          ๒.๑.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
             ๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่  โดยการ
สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
  ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  ๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการและส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและ
เสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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หมวดที ่๗  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย  สกอ.          
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
             ๑) จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            ๒) จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
ดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            ๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      

๔) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
            ๕) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
            ๖) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

๒. บัณฑิต 
       ๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
           ๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ            
  ๓) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

๓. นิสิต 
    ๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิต
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ให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
           ๒) ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผล
ติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
            ๓) มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะ  
            ๔) มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
       ๕) มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร  
  ๖) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

๔. คณาจารย์ 
            ๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาปรัชญาหรือสาขาที่สัมพันธ์  โดยมีระบบมีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมี
การติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
            ๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์     
มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
           ๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนา  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการก ากับควบคุมให้อัตราอาจารย์
มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
           ๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชา ในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ            
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิด
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รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและ
ตลาดแรงงาน  
            ๒) มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้การ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
            ๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า 
มคอ. ๓  
            ๔) มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์  ตั้ งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
            ๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมิน ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
            ๖) มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
   ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปี การศึกษาเพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF  ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ ของตัวชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X x x 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

X X X x x 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X x x 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๓๗ 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ &๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X x x 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X x x 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ในมคอ.๓ &๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X x x 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

- X X x x 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X x x 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X x x 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี 

X X X x x 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

- - X x x 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๓๘ 
 

 

 
หมวดที ่๘  

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่          
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถาม
ของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียน    
มีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้นิสิตเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่านิสิตมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า    
มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 ๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา 

 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการ
ท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดย
ใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

       ๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
 ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 

หรือจากรายงานของการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗  โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 

๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาในรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ  ได้ทันที ซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่
เสมอ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๓๙ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๑ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

***************** 
๑. หมวดวิชาบังคับ   

๑.๑ วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต  จ านวน ๖ หน่วยกิต 
                 ๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก  (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาที่ส าคัญในพระไตรปิฎก ประกอบด้วย
แนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตร์และ อ่ืน ๆ ในการศึกษารายวิชานี้ นิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๒   ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhism and Hermeneutics 
  ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก  โดยเน้นศาสนสัมพันธ์ภายในศาสนา
และระหว่างศาสนา (Intra – Inter Relationship) และปรัชญาที่น าไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความค าสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุค
สมัย  โดยเฉพาะหลักการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่ปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น กถาวัตถุ  
อรรถกถาเปฏโกปเทส เนตติปกรณ์  วิสุทธิมรรค  มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร  ลังกาวตารสูตร และหัวข้อ
ธรรมบางข้อในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น  
 

๑.๒ วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน  ๒๑  หน่วยกิต             
           ๘๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงทางปรัชญา   (๓) (๓-๐-๙) 
    Advanced Research Methodology in Philosophy   
  ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและ
วิเคราะห์ข้อมูล  ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาวิชา
ปรัชญา  น าวิธีการถกปัญหาของ จอห์น ฮอสเปอร์ มาฝึกใช้  เน้นฝึกปฏิบัติโดยการเลือกหัวข้อวิจัยและด าเนินการ
วิจัย  เพื่อน าไปสู่การวิจัยจริง 

๘๐๒  ๑๐๔   งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา  (๓) (๓-๐-๙) 
    English Academic Works for Research in Philosophy 
  ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยที่ส าคัญทางปรัชญาในภาคภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตเกิด
ทักษะด้านการอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ รู้ศัพท์ส านวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ใหม่ในงานวิชาการหรืองานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตลอดทั้งศึกษางานพุทธ
ปรัชญาที่มีความโดดเด่นและมีผลกระทบอย่างสูงต่อการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญาในอดีตและปัจจุบัน  โดยเลือก
ศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ และต าราภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะด้านการอ่านเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า วิจัยด้านพุทธปรัชญา เพ่ือประโยชน์ในการ
ค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 

๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย   (๓) (๓-๐-๙) 
  Pali and Sanskrit Works for Research   

  ศึกษางานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตจากคัมภีร์ส าคัญ เช่น มิลินทปัญหา วิมุตติมรรค  วิสุทธิ
มรรค มังคลัตถทีปนี  สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร ลังกาวตรสูตร โดยเน้นประเด็นปัญหาทาง
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ปรัชญา เช่น ปัญหาเรื่องโลกหน้า ปัญหาเรื่องการคบเพ่ือน  แนวคิดเรื่องจิต ภพภูมิ  ปัญญา กรุณา  พระโพธิสัตว์ 
เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย  

๘๐๒  ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาสติ
ปัฏฐาน ๔  รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน 
และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น  

๘๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์    (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Dissertation 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
ข้อมูล การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ์  เน้น
ตรวจสอบกระบวนการและความก้าวหน้าในการเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิต  

๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑    (๓)  (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นศัพท์ภาษาบาลีที่ส าคัญมีนัยเกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิด
อภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริยศาสตร์ เป็นต้น ที่ปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค เน้นวิเคราะห์
แนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในภาษาบาลี ในแต่ละบริบท  

๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒    (๓)  (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali II 

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นศัพท์ภาษาบาลีที่ส าคัญมีนัยเกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิด
อภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริยศาสตร์ เป็นต้น ที่ปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค เน้น
การอธิบายเพ่ือตรวจสอบ ความเชื่อมโยงแนวคิดทางปรัชญา และอธิบายพัฒนาการแนวคิดที่แฝงอยู่ในคัมภีร์ทั้ง
สอง  
 
๒. หมวดวิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ก าหนดให้เพิ่มเติม
อีก ๑ รายวิชา  คือ  

๒.๑ วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต  
      ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางปรัชญาส านักต่าง ๆ โดยเน้นการวิเคราะห์เหตุผลที่ใช้ในหลักการ 
วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการน าเสนอแนวคิดทางปรัชญานั้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  
  ๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก เช่น ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน เป็นต้น โดยผู้บรรยายตั้ง
ค าถาม ให้นิสิตตอบพร้อมแสดงเหตุผลทั้งในแง่สนับสนุนและในแง่คัดค้าน  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนด
ประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  
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๒.๒ วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓  หน่วยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา            (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
  สัมมนาปัญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น  เป้าหมายสูงสุดของศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้า  
กรรม นิพพาน  โมกษะ ภาษาศาสนา  ประสบการณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา ความเชื่อและความจริงทาง
ศาสนา ศาสนากับเสรีภาพ ศาสนากับการกดข่ีทางเพศ ศาสนากับสันติภาพและความขัดแย้ง เป็นต้น ในการศึกษา
วิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  
 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  ๘๐๒  ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม    ๓ (๓-๐-๙) 
 Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism 
  สัมมนาแนวคิดทางปรัชญาที่ส าคัญของนักคิดกลุ่มอัตถิภาวนิยม เช่น ปรัชญาของเซอเรน เกียร์เก
การ์ด  เฟดริก นิตส์เช คาร์ล จัสเปิร์ส  มาร์ติน ไฮเดกเกอร์  อัลแบรต์  กามูส์  และฌอง-ปอล ซาตร์ เช่น แนวคิด
เรื่องตัวตน  แนวคิดเรื่อง Blind Faith  แนวคิดเรื่องความไร้สาระของโลก (Absurdity) แนวคิดเรื่อง The Will to 
Power  เป็นต้น  และศึกษาแนวความคิดส าคัญในปรากฏการณ์วิทยา เช่น การมุ่งอารมณ์ (Intentionality) 
สารัตถะ การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซ์ เบรนทาโน 
เอดมุนด์ ฮุสเซิร์ล มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ แมร์โล ปองตี   และฌอง-ปอล ซาตร์   แนวคิดเรื่อง Embodied 
Perception ของปองตี  รวมถึงให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม เพ่ือให้เห็น
พัฒนาการทางด้านแนวคิด และนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น ด าเนินการศึกษา 
และเสนอผลงานการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
  ๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Western Philosophy 
  สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก เน้นศึกษาประเด็นปัญหาทางปรัชญา เช่น ปัญหาทาง
อภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร์ ของนักปรัชญาคนส าคัญในแต่ละยุค เช่น  เพลโต อริสโตเติล โทมัส อไควนัส 
โทมัส ฮอบส์  คาร์ล มาร์ก เป็นต้น  ในการศึกษาวิชานี้  นิสิตต้องแสดงโครงสร้างของรายงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง  
แล้วด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา แล้วเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในชั้นเรียน  

๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา     (๓) (๓-๐-๙)  
   Philosophy of Language 

  ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ของปรัชญาภาษา  ทฤษฎีความหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ความจริง  ธรรมชาติของภาษา  ของนักปรัชญาตะวันตก เช่น วิตเกนสไตน์ เบอร์ทัน รัสเซลล์ ฟรีเก้เป็นต้น และ
นักปรัชญาตะวันออก เช่น  ธรรมกีรติ ปรัชญานยายะ เป็นต้น  

๘๐๒  ๓๑๔ สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Science  
  สัมมนาปัญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์  การอธิบายปรากฏการณ์การยืนยันความจริง  
และความน่าจะเป็น  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร์ การก าหนดขอบเขตของความ
เป็นและความไม่เป็นวิทยาศาสตร์  ในการศึกษาวิชานี้  นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ 
ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  
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๘๐๒  ๓๑๗ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่    ๓ (๓-๐-๙) 
    Post Modern Philosophy  
  สัมมนาเรื่องก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาหลังสมัยใหม่  เช่น แนวคิดธรรมชาติของ
มนุษย์ แนวคิดเรื่องกฎหมาย แนวคิดเรื่องภาษา แนวคิดเรื่องความจริง แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่องเพศ เรื่อง
ประวัติศาสตร์  เป็นต้น โดยเน้นศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาคนส าคัญ เช่น วิตเกนสไตน์ (Witgenstein) ฟูโกลท์ 
(Michel Foucault) แมคอินไตน์ (Mcintyre) เดอร์ริดา (Jacques Derrida)      ฮาเบอร์มัส  (Jurgen 
Habermus) เลียวทาร์ด (Jean-Francois Lyotard) เจมสัน (Fredric Jameson)  แนนซี่  (Fean-Luc Nancy) 
วัตติโม (Gianni Vattimo) เป็นต้น  
  
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต (ส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญาโดยตรง)   

 ๖๐๓   ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห ์    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Metaphysics 

  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเป็นจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เช่น 
แนวคิดของเพลโต้ อริสโตเติล วัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) สัจนิยม 
(Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน  โยคาจาร อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา 
ปัญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม (Determinism) อนิยัตินิยม 
(Indeterminism) และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ปัญหาเรื่องเวลาว่าเวลามีจริงหรือไม่ (Is time 
real?) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาส านักมัธยมิก (Madhyamika) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธ
ปรัชญาส านักโยคาจาร  

 ๖๐๓   ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 

  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรู้หรือทฤษฏีความรู้ของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกส านักต่างๆ ใน
ประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู้ ที่มาของความรู้ มาตรฐานในการตัดสินความรู้ ลักษณะของความเชื่อและความ
มั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  

 ๖๐๓  ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Ethics 

  ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันตก เช่น ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) กรณียธรรม 
(Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เน้นศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความดี (Good) 
ความชั่ว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong)  นอกจากนี้ยังศึกษาอภิจริยศาสตร์ (Metaethics) และศึกษา
ทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันออก  เช่น พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ของเชน เป็นต้น  พร้อมกับ วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ร่วมสมัย เช่น ปัญหาการท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต 
การท าส าเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลล์ต้นแบบ (Stem Cell Research) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับแนวคิดทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา  

 ๘๐๒ ๓๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Chinese Philosophy 

  สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของมนุษย์ ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริง
ของเต๋า แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง  ความรักสากล  สวรรค์ สวัสดิการสังคม  ส านักกฎหมายนิยม (Legalism) 
แนวคิดเรื่องการศึกษา แนวคิดว่าด้วยความดี ความชั่ว โดยเน้นศึกษานักปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและการ
พัฒนาทางสังคม เช่น ขงจื่อ  เม้งจื่อ เหล่าจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ   เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนด
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ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  

 ๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Indian Philosophy 

  สัมมนาเกี่ยวกับแนวความคิดทางปรัชญาอินเดีย เช่น แนวคิดเรื่องโมกษะ กรรม การเกิดใหม่ 
เป้าหมายสูงสุด พระพรหม ความหลุดพ้น จากส านักจารวาก เชน นยายะ ไวเษศิกะ สังขยา โยคะ      มีมางสา  
เวทานตะ  อไวทะเวทานตะ พุทธะ เป็นต้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
อย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  
 ๘๐๒ ๓๒๑  การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                  ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Reasoning 2  

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย (Inductive) แบบ
เปรียบเทียบ วิธีการให้เหตุผลแบบมิลล์ เหตุผลวิบัติ (Fallacy) การให้เหตุผลในปรัชญาเชน ทฤษฎีจตุโกฏิของ
นาคารชุน   โดยศึกษากรณีตัวอย่างงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  ของนักปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก แล้วพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ประเด็นปัญหา
ตามกรอบการให้เหตุผลนั้นๆ  
 
๕. ดุษฎีนิพนธ์  

๘๐๐  ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์       ๓๖   หน่วยกิต 
    Dissertation 

     วิชานี้เป็นโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตต้องท าวิจัย เริ่มตั้งแต่การหาประเด็นปัญหา 
การเขียนโครงร่าง  การสอบโครงร่าง การเขียนวิจัยจนส าเร็จแล้วน าเสนอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์
บทความวิจัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ และระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
หลักสูตร (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐) หมายเหตุ 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in 

Philosophy 
 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๑๒๐๔๘ 
ภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in 

Philosophy 

เพิ่มรหัส
หลักสูตร 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต (ปรัชญา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Philosophy) 
ชื่อย่อภาษาไทย :  พธ.ด. (ปรัชญา)  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  Ph.D. (Philosophy) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Philosophy) 
ชื่อย่อภาษาไทย :  พธ.ด. (ปรัชญา)  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Philosophy) 

คงเดิม 

 
ปรัชญาและวัตถุประสงค ์

หลักสูตร (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐) หมายเหตุ 
ปรัชญา 
 ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรอบรู้
เชี่ยวชาญในทฤษฏีทางปรัชญาและพุทธปรัชญา สามารถ
วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทาง
ปรัชญาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เป็นนักคิดที่มีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และมีวิสัยทรรศน์กว้างไกล เป็นผู้น าทาง
ปัญญา พัฒนาจิตใจและสังคม 

ปรัชญา 
 ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
ให้ เป็นผู้มีความใฝ่รู้  ใฝ่สร้างสรรค์  และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ นัก
วิพากษ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา 
โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม  

ปรับปรุง
แก้ไข 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความ
รอบรู้ในหลักการทฤษฏีทางปรัชญา และมีความเชี่ยวชาญ
แม่นย าในหลักพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
พร้อมกับบูรณาการองค์ความรู้ทางปรัชญาเข้ากับศาสตร์
สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
 ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ 
เชี่ยวชาญในการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการปรัชญา 
 ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้น าทาง
ปัญญา จิตใจและสังคม มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และ
พัฒนาภายใต้ปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ปรัชญา ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
และเป็นผู้มีเชี่ยวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธ
ปรัชญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญา
และศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
 ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัย 
ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา 
เพื่อพัฒนาสังคม 
 ๔. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ เป็นต้นแบบที่
ดีงามให้แก่สังคม  

ปรับปรุง
แก้ไข 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

********************** 
   โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
 หลักสูตรแบบ ๑.๒ จ านวน  ๗๘  หน่วยกิต หลักสูตรท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียวโดย
ต้องศึกษารายวิชาไม่นับหน่วยกิต จ านวน  ๙ หน่วยกิต  
 หลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต เป็นหลักสูตรเน้นวิจัยเข้าห้องเรียนและ
ท าวิทยานิพนธ์  โดยท าวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หน่วยกิต ศึกษา
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน ๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๒๐ หน่วยกิต 
(เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน) 
 หลักสูตรแบบ  ๒.๒ จ านวน ๗๘ หน่วยกิต  เป็นหลักสูตรเน้นวิจัยเข้าห้องเรียนและ
ท าวิทยานิพนธ์  โดยท าวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๓๐ หน่วยกิต  ศึกษา
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน ๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๒๐ หน่วยกิต 
(เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน) 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๒ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๒ 
๑. หมวดวิชาบังคับ    
    ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๖ ๙ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๒๑) (๒๑) 
 ๒. หมวดวิชาเอก    
    ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๖ ๑๒ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต  (๓) (๓) 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๙ 
 ๔. หมวดวิชาพื้นฐาน - (๒๐) (๒๐) 
 ๕. วิทยานิพนธ ์ ๗๘ ๓๖ ๔๘ 

รวมท้ังสิ้น ๗๘ ๕๔ ๗๘  

 หลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต  
  เป็นหลักสูตรเน้นการท าวิจัยเข้าห้องเรียนและท าดุษฎีนิพนธ์   
โดยท าดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หน่วยกิต ศึกษา
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๑๘ 
หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน) 
ดังนี ้

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ  
    ๑.๑ นับหน่วยกิต ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๒๑) 
๒. หมวดวิชาเอก  
    ๒.๑ นับหน่วยกิต ๖ 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๓) 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔. หมวดวิชาพ้ืนฐาน (๑๘) 
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

รวมท้ังสิ้น ๕๔ 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
โครงสร้าง
หลักสตูร
เหลือแค่
แบบ ๒.๑ 
และปรับ
จ านวน

หน่วยกิตใน
หมวดวิชา
พื้นฐานจาก 
๒๐ หน่วย
กิต เป็น 

๑๘ หน่วย
กิต 



มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา  ๔๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
***************** 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

วิชาบังคับ  (แบบนับหน่วยกิต)   วิชาบังคับ  (แบบนับหน่วยกิต)   
๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก        ๓ (๓-๐-๖) 
     Seminar on Buddhist  Philosophy in Tipitaka 
    ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญาที่ส าคัญใน
พระไตรปิฎก ประกอบด้วยแนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา 
ญาณวิทยา จริยศาสตร์และอื่น ๆ ท้ังนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก  (๓) (๓-๐-๙) 
      Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
      ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญาที่ส าคัญใน
พระไตรปิฎก ประกอบด้วยแนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา            
ญาณวิทยา จริยศาสตร์และอื่น ๆ ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้อง        
กับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา 

คงเดิม 

๘๐๐  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตคีวาม  ๓ (๓-๐-๖) 
      Buddhism and Hermeneutics 
     ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก  
โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาและปรัชญาที่น าไปสู่การสร้าง
รูปแบบการตีความแบบต่าง ๆ รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทาง
วิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความค าสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย  
โดยเฉพาะหลักการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่
ปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น กถาวัตถุ  อรรถกถา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์  
วิสุทธิมรรค  มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร  ลังกาวตารสูตร และ
หัวข้อธรรมบางข้อในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น   

๘๐๒  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  ๓ (๓-๐-๙) 
      Buddhism and Hermeneutics 
      ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก  โดย
เน้นศาสนสัมพันธ์ภายในศาสนาและระหว่างศาสนา ( Intra – Inter 
Relationship)   และปรัชญาที่น าไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความค าสอน
ทางศาสนาให้ เ หมาะสมกับยุ คสมั ย   โดย เฉพาะหลั กการตี ความใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่ปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น กถาวัตถุ  
อรรถกถาเปฏโกปเทส เนตติปกรณ์  วิสุทธิมรรค  มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตา
สตูร  ลังกาวตารสูตร และหัวข้อธรรมบางข้อในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น   

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาบังคับ  (แบบไม่นับหน่วยกิต)        วิชาบังคับ  (แบบไม่นับหน่วยกิต)         
๘๐๒  ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจยัชั้นสงูทางปรัชญา        (๓) (๓-๐-๖) 
 Advanced  Research  Methodology in Philosophy   
     ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและขั้นตอนของ
การวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล  ศึกษาลักษณะและ
ประเภทของงานวิจัย โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาวิชาปรัชญา  
น าวิธีการถกปัญหาของ จอห์น ฮอสเปอร์ มาฝึกใช้  เน้นฝึกปฏิบัติโดยการ
เลือกหัวข้อวิจัยและด าเนินการวิจัย  เพื่อน าไปสู่การวิจัยจริง 

๘๐๒  ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา               ๓ (๓-๐-๙) 
 Advanced Research Methodology in Philosophy   
        ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและขั้นตอนของการ
วิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล  ลักษณะและประเภทของงานวิจัย
ทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาวิชาปรัชญา  น าวิธีการถก
ปัญหาของ จอห์น ฮอสเปอร์ มาฝึกใช้  เน้นฝึกปฏิบัติโดยการเลือกหัวข้อวิจัยและ
ด าเนินการวิจัย  เพื่อน าไปสู่การวิจัยจริง 

คงเดิม 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๐ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๒ ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา (๓)(๓-๐-๖)   
 English Academic Works for Research in Philosophy 
   ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยที่ส าคัญทางปรัชญาในภาค
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตเกิดทักษะด้านการอ่านเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ รู้ศัพท์ส านวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ใหม่ในงานวิชาการหรือ
งานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตลอดทั้งศึกษางานพุทธปรัชญาที่มีความโดดเด่นและมี
ผลกระทบอย่างสูงต่อการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญาในอดีตและปัจจุบัน  
โดยเลือกศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ และต าราภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้นิสิตมีทักษะด้านการอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ มีข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า วิจัยด้านพุทธปรัชญา เพื่อ
ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 

๘๐๒  ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา   (๓) (๓-๐-๙) 
                  English Academic Works for Research in Philosophy 
       ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยที่ส าคัญทางปรัชญาในภาค
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิต เกิดทักษะด้านการอ่านเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ รู้ศัพท์ส านวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ใหม่ในงานวิชาการหรืองานวิจัยเรื่อง
นั้นๆ ตลอดทั้งศึกษางานพุทธปรัชญาที่มีความโดดเด่นและมีผลกระทบอย่างสูง
ต่อการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญาในอดีตและปัจจุบัน  โดยเลือกศึกษาจาก
เอกสาร บทความทางวิชาการ และต าราภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตมีทักษะด้าน
การอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การค้นคว้า วิจัยด้านพุทธปรัชญา เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการ
ท าวิจัย 

คงเดิม 

๘๐๒ ๑๐๕ งานนิพนธ์ภาษาบาลแีละสันสกฤตเพื่อการวิจัย   (๓) (๓-๐-๖) 
    Pali and Sanskrit Works for Research   
    ศึกษางานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตของนักปราชญ์คน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น มิลินทปัญหา วิมุตติมรรค  วิสุทธิมรรค 
มังคลัตถทีปนี  สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร โดยเน้นให้นิสิต
มีความรู้ความเข้าใจในศัพท์ส านวนวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ใน
งานนิพนธ์ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเรื่องนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 

๘๐๒  ๑๐๕  งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย     (๓) (๓-๐-๙) 
                Pali and Sanskrit Works for Research   
      ศึกษางานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตจากคัมภีร์ส าคัญ เช่น มิลิ
นทปัญหา วิมุตติมรรค  วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี  สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมล
เกียรตินิเทศสูตร ลังกาวตรสูตร โดยเน้นประเด็นปัญหาทางปรัชญา เช่น ปัญหา
เรื่องโลกหน้า ปัญหาเรื่องการคบเพื่อน  แนวคิดเรื่องจิต ภพภูมิ  ปัญญา กรุณา 
พระโพธิสัตว์ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย  
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๘๐๒  ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๖) 
      Insight  Meditation 
      ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของ
พระพุทธศาสนายุคต้นในพระไตรปิฎก การปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุค
หลัง เช่น วิมุตติมรรค  วิสุทธิมรรค  รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐาน
ของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

๘๐๒  ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน    (๓) (๓-๓-๖) 
  Insight Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาสติปัฏฐาน ๔  รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน 
และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ 
เป็นต้น  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๑ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์                       (๓) (๓-๐-๖) 
   Seminar on Thesis 
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์  
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล การตีความในเชิงพรรณนา การ
อ้างอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 

๘๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ ์  (๓) (๓-๐-๙) 
  Seminar on Dissertation 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์  
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง 
การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ์ เน้นตรวจสอบ
กระบวนการและความก้าวหน้าในการเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิต  

ปรับชื่อภาษาอังกฤษ
และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๒ ๓๐๒    การใช้ภาษาบาลี ๑                    (๓) (๓-๓-๖) 
       Usage of Pali I 
      การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลี
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและ
ธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 

๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑  (๓)  (๓-๐-๖) 
Usage of Pali I 

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นศัพท์ภาษาบาลีที่ส าคัญมีนัย
เกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจ
ริยศาสตร์ เป็นต้น  ที่ปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค เน้นวิเคราะห์แนวคิดทาง
ปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในภาษาบาลี ในแต่ละบริบท  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓) (๓-๓-๖) 
      Usage of Pali II 
     การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ 
และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือ
มังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ 

๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒  (๓)  (๓-๐-๖) 
Usage of Pali II 

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นศัพท์ภาษาบาลีที่ส าคัญมีนัย
เกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจ
ริยศาสตร์ เป็นต้น ที่ปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค เน้นการ
อธิบายเพื่อตรวจสอบ ความเช่ือมโยงแนวคิดทางปรัชญา และอธิบายพัฒนาการ
แนวคิดที่แฝงอยู่ในคัมภีร์ทั้งสอง  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเอก  (แบบนับหน่วยกิต) วิชาเอก  (แบบนับหน่วยกิต)  
๘๐๒  ๒๐๗   การวิเคราะห์เชิงปรัชญา            ๓ (๓-๐-๖) 
      Philosophical Analysis 
      ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางปรัชญาส านักต่าง ๆ เน้น
วิเคราะห์หลักการ วิธีการและจุดมุ่งหมายของการน าเสนอทฤษฎีทาง
ปรัชญา  สรุปประเด็นส าคัญแห่งทฤษฎีทางปรัชญา เน้นวิธีการทาง
ตรรกศาสตร์ ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่าง
น้อย  ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา  ๓ (๓-๐-๙) 
  Philosophical Analysis 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางปรัชญาส านักต่าง ๆ โดย
เน้นการวิเคราะห์เหตุผลที่ใช้ในหลักการ วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการน าเสนอ
แนวคิดทางปรัชญานั้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับ
รายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา  
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๒ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๒  ๓๐๘   สมัมนาปญัหาในปรัชญาตะวันออก      ๓ (๓-๐-๖) 
       Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
      สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก เช่น ปรัชญาอินเดีย 
ปรัชญาจีน เป็นต้น โดยผู้บรรยายตั้งค าถาม ให้นิสิตตอบพร้อมแสดงเหตุผล
ทั้งในแง่สนับสนุนและในแง่คัดค้าน ทั้งนี้  นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย  ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  
ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๙) 
  Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก เช่น ปรัชญาอินเดีย 
ปรัชญาจีน เป็นต้น โดยผู้บรรยายตั้งค าถาม ให้นิสิตตอบพร้อมแสดงเหตุผลทั้งใน
แง่สนับสนุนและในแง่คัดค้าน  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเอก  (แบบไม่นับหน่วยกิต) วิชาเอก  (แบบไม่นับหน่วยกิต)  
๘๐๒  ๒๐๙   สมัมนาปญัหาปรัชญาศาสนา         (๓) (๓-๐-๖) 
 Seminar on Problems of Philosophy of  Religions 
      สัมมนาปัญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับพระ
เป็นเจ้า กรรมและนิพพาน ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา ความเช่ือและความจริงทางศาสนากับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่าง
น้อย  ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา  
 

๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา        (๓) (๓-๐-๙) 
  Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
  สัมมนาปัญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น  เป้าหมายสูงสุดของ
ศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้า  กรรม นิพพาน  โมกษะ ภาษาศาสนา  
ประสบการณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา ความเช่ือและความจริงทาง
ศาสนา ศาสนากับเสรีภาพ ศาสนากับการกดขี่ทางเพศ ศาสนากับสันติภาพและ
ความขัดแย้ง เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับ
รายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเลือก  ๖  หน่วยกิต  วิชาเลือก  ๖  หน่วยกิต  
๘๐๒   ๒๑๐  พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
        Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka 
        ศึกษาทรรศนะทางปรัชญาของพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปิฎก โดยวิเคราะห์จากค าสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระสาวกที่
ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ  เช่น เรื่องโลก เรื่องมนุษย์ เรื่องอนัตตา เรื่อง
กรรม  เรื่องการเกิดใหม่  เรื่องอริยสัจสี่  เรื่องมรรคและผล เป็นต้น รวมทั้ง
แนวคิดทางปรัชญาที่ศึกษาตีความโดยนักปรัชญาร่วมสมัยที่ปรากฏใน
เอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   

 

ตัดรายวิชานี ้



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๓ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๒  ๒๑๑   ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนยิม  ๓ (๓-๐-๖) 
 Philosophy of Phenomenology and Existentialism 
       ศึกษาต้นก าเนิด ลักษณะความคิดและวิธีการของแนวคิด
แบบปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม  ปัญหาเรื่องปรากฏการณ์กับ
ความรู้ในทรรศนะของปรากฏการณ์นิยม ปัญหาเรื่องความมีอยู่  สารัตถะ
ของมนุษย์  เสรีภาพ ความรับผิดชอบ และบทบาทปรัชญาปรากฎการณ์
วิทยากับอัตถิภาวนิยมที่มีต่อสังคม  

 
 
 

 
 

ตัดรายวิชานี ้

 
 
 
 

๘๐๒ ๒๒๑  สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๙) 
          Seminar on Philosophy of Phenomenology  
                     and  Existentialism 
          สัมมนาแนวคิดทางปรัชญาที่ส าคัญของนักคิดกลุ่มอัตถิภาวนิยม 
เช่น ปรัชญาของเซอเรน เกียร์เกการ์ด  เฟดริก นิตส์เช คาร์ล จัสเปิร์ส  มาร์ติน 
ไฮเดกเกอร์  อัลแบรต์  กามูส์  และฌอง-ปอล ซาตร์ เช่น แนวคิดเรื่องตัวตน  
แนวคิดเรื่อง Blind Faith  แนวคิดเรื่องความไร้สาระของโลก (Absurdity) 
แนวคิดเรื่อง The Will to Power  เป็นต้น  และศึกษาแนวความคิดส าคัญใน
ปรากฏการณ์วิทยา เช่น การมุ่งอารมณ์ (Intentionality) สารัตถะ การลดทอน 
(Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซ์ 
เบรนทาโน เอดมุนด์ ฮุสเซิร์ล มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ แมร์โล ปองตี  และฌอง-ปอล 
ซาตร์   แนวคิดเรื่อง Embodied Perception ของปองตี  รวมถึงให้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม เพื่อให้เห็นพัฒนาการ
ทางด้านแนวคิดและนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ 
ประเด็น ด าเนินการศึกษา และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์
ประจ าวิชา 

รายวิชาใหม ่

๘๐๒  ๒๑๒  สมัมนาปญัหาในปรชัญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Problems in Western Philosophy 
       สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก เ ช่น ปัญหาทาง
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ตรรกวิทยาหรืออื่น ๆ ในปรัชญา
ตะวันตก โดยนิสิตต้องแสดงโครงสร้างของรายงานอย่างน้อย          ๓  
เรื่อง  แล้วด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า

๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก  ๓ (๓-๐-๙) 
  Seminar on Problems in Western Philosophy 
  สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก เน้นศึกษาประเด็นปัญหา
ทางปรัชญา เช่น ปัญหาทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร์ ของนักปรัชญา
คนส าคัญในแต่ละยุค เช่น  เพลโต อริสโตเติล โทมัส อไควนัส โทมัส ฮอบส์  
คาร์ล มาร์ก เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องแสดงโครงสร้างของรายงาน

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๔ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
วิชา  แล้วเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในช้ันเรียน 
 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง  แล้วด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยความเห็นชอบของอาจารย์
ประจ าวิชา แล้วเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในช้ันเรียน  

๘๐๒  ๒๑๓  ปรัชญาสังคมและการเมืองในพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
      Socio-Political Philosophy in Buddhism 
       ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์พื้นฐานส าคัญทางปรัชญาสังคม เช่น 
สิทธิ  เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค แนวคิดทางการเมืองการ
ปกครองในปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก เ ช่น เสรีนิยม
ประชาธิปไตย  สังคมนิยม และอื่นๆ ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา ปัญหาทางศาสนา จริยธรรมและ
การเมือง  

 

ตัดรายวิชานี้ 

 ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา            (๓) (๓-๐-๙) 
  Philosophy of Language 
  ศึกษาวิ เ คราะห์มโนทัศน์ ของปรั ชญาภาษา  ทฤษฎี
ความหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความจริง  ธรรมชาติของภาษา  ของ
นักปรัชญาตะวันตก เช่น วิตเกนสไตน์ เบอร์ทัน รัสเซลล์ ฟรีเก้เป็นต้น และนัก
ปรัชญาตะวันออก เช่น  ธรรมกีรติ ปรัชญานยายะ เป็นต้น  

ย้ายมาจากหมวด
วิชาพื้นฐาน เปลี่ยน
รหัสและปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

๘๐๒  ๒๑๔   สมัมนาปญัหาปรัชญาวิทยาศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Problem of Philosophy of Science  
      ศึกษาปัญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์  การอธิบาย
ปรากฏการณ์การยืนยันความจริง  และความน่าจะเป็น  วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร์ การก าหนดขอบเขตของ
ความเป็นและความไม่เป็นวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน
ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

๘๐๒  ๓๑๔   สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์           ๓ (๓-๐-๙) 
                 Seminar on Problems of Philosophy of Science  
       สัมมนาปัญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์  การอธิบาย
ปรากฏการณ์การยืนยันความจริง  และความน่าจะเป็น  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร์  การก าหนดขอบเขตของความเป็นและความ
ไม่เป็นวิทยาศาสตร์  ในการศึกษาวิชานี้  นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงานด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

ปรับรหสัรายวิชา
และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๘๐๒  ๒๑๖  พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปฎิก     ๓ (๓-๐-๖) 
      Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka 
     ศึกษาทรรศนะทางปรัชญาของพระพุทธศาสนาในพระ
อภิธรรมปิฎก โดยเฉพาะแนวความคิดเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน รวมทั้ง
แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ตัดรายวิชานี้ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๕ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๒  ๒๑๗  ปรัชญายุคหลังสมยัใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
       Post Modern Philosophy  
      ศึกษาวิกฤตการณ์แนวคิดปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  ก าเนิด
และพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาหลังสมัยใหม่  องค์ประกอบท่ีส าคัญ โดย
ศึกษาแนวคิดของฟูโกลท์ (Michel Foucault) เดอร์ริดา (Jacques 
Derrida)  ฮาเบอร์มัส  (Jurgen Habermus) เลียวทาร์ด (Jean-Francois 
Lyotard) เจมสัน (Fredric Jameson)  แนนซี่  (Fean-Luc Nancy) วัตติ
โม (Gianni Vattimo) เป็นต้น 
 

๘๐๒  ๒๑๗ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม ่  ๓ (๓-๐-๙) 
  Post Modern Philosophy  
  สัมมนาเรื่องก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาหลัง
สมัยใหม่  เช่น แนวคิดธรรมชาติของมนุษย์ แนวคิดเรื่องกฎหมาย แนวคิดเรื่อง
ภาษา แนวคิดเรื่องความจริง แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่องเพศ เรื่อง
ประวัติศาสตร์  เป็นต้น โดยเน้นศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาคนส าคัญ เช่น วิต
เกนสไตน์ (Witgenstein) ฟูโกลท์ (Michel Foucault) แมคอินไตน์ (Mcintyre) 
เดอร์ริดา (Jacques Derrida)  ฮาเบอร์มัส  (Jurgen Habermus) เลียวทาร์ด 
(Jean-Francois Lyotard) เจมสัน (Fredric Jameson)  แนนซี่  (Fean-Luc 
Nancy) วัตติโม (Gianni Vattimo)   เป็นต้น  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๘๐๒  ๓๑๘  ปรัชญาจิต ๓ (๓-๐-๖) 
       Philosophy of  Mind 
       ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการมีอยู่ของจิต ความสัมพันธ์
ระหว่างจิตกับกาย ความคิด จินตนาการ  ความจ า อารมณ์ self-
awareness, self-deception, sub-conscious และ artificial 
intelligence  รวมถึงทฤษฎีที่อธิบายธรรมชาติของจิต  การอธิบายสภาวะ
ทางจิต ทรรศนะของวิทยาศาสตร์และศาสนาต่าง ๆ  รวมทั้งทรรศนะของ
พระพุทธศาสนา  

 

ตัดรายวิชานี ้

รายวิชาปรับพื้นฐาน  (ส าหรับผู้ไม่จบปรัชญาโดยตรง) รายวิชาปรับพื้นฐาน  (ส าหรับผู้ไม่จบปรัชญาโดยตรง)  
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                       (๒) (๒-๐-๔) 
     Introduction to Logic 
     ศึกษานิมิต ค าที่ปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย 
ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ 
ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานิมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตต
ลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิ
การสรวาสติวาทิน วิภาษวิธีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตกกับตรรกศาสตร์ตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 

ตัดรายวิชานี้ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๖ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๖๐๓   ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห์                (๓) (๓-๐-๖) 
       Analytic Metaphysics 
       ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฏีความจริงในปรัชญา
ตะวันตก เช่น แนวคิดของเพลโต อาริสโตเตลิ, เรอเน เดส์การด์ส,์ บารุก 
สปิโนซา, กอตต์ฟริค วิลเฮล์ม ไลบ์นิช, จอร์จ เบิร์กลยี,์ เดวิด ฮูม, อิมมานู
เอลคานต,์ เกออร์ก วิลเฮลม์ ฟรีดริช เฮเกล และปรัชญาตะวันออก เช่น 
ปรัชญาอินเดยี ปรัชญาจีน และพทุธปรัชญา รวมทั้งการปฏเิสธอภิปรัชญา
โดยนักปฏิฐานนิยม และแนวโน้มในอนาคตของอภิปรัชญา 

๖๐๓   ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห ์            (๓) (๓-๐-๙) 
 Analytic Metaphysics 

  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเป็นจริงใน
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เช่น แนวคิดของเพลโต้ อริสโตเติล วัตถุนิยม 
(Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) สัจนิยม 
(Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน  โยคา
จาร อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา ปัญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทาง
ศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม (Determinism) อนิยัตินิยม (Indeterminism) 
และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ปัญหาเรื่องเวลาว่าเวลามีจริงหรือไม่ 
(Is time real?) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาส านักมัธยมิก 
(Madhyamika) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาส านักโยคาจาร  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๓   ๒๐๗   ญาณวิทยาวิเคราะห์                 (๓) (๓-๐-๖) 
       Analytic Epistemology 
       ศึกษาแนวคิดเรื่องความรู้หรือทฤษฏีความรู้ของปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออกส านักต่างๆ ในประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู้ 
ที่มาของความรู้ มาตรฐานในการตัดสินความรู้ ลักษณะของความเช่ือและ
ความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา 

๖๐๓   ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์         (๓) (๓-๐-๙) 
 Analytic Epistemology 

  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรู้หรือทฤษฏีความรู้ของปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออกส านักต่างๆ ในประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู้ ที่มา
ของความรู้ มาตรฐานในการตัดสินความรู้ ลักษณะของความเช่ือและความมั่นใจ 
โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  

ปรับรหสัรายวิชา 

๖๐๓  ๓๐๘   จรยิศาสตร์วิเคราะห์                     (๓) (๓-๐-๖) 
       Analytic Ethics 
      ศึกษาจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันตกและตะวันออกของ
ส านักต่างๆ เช่น ส านักสัมพัทธนิยม และส านักสัมบูรณนิยม แนวคิดเรื่อง
ความดีงามสูงสุดของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความดี-ความช่ัวทางจริยศาสตร์ 
ทฤษฏีอภิจริยศาสตร์ (Metaethics) และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริย
ศาสตร์ร่วมสมัย เช่น ปัญหาการท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การุณยฆาต การ
ตัดสินประหารชีวิต การท าส าเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลล์
ต้นแบบ (Stem Cell Research) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิด
ทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา 
 

๖๐๓  ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห ์          (๓) (๓-๐-๙) 
 Analytic Ethics 

  ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันตก เช่น ประโยชน์
นิยม (Utilitarianism) กรณียธรรม (Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เน้น
ศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความดี (Good) ความช่ัว 
(Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong)  นอกจากนี้ยังศึกษาอภิจริยศาสตร์ 
(Metaethics) และศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันออก  เช่น พุทธจริย
ศาสตร์ จริยศาสตร์ของเชน เป็นต้น  พร้อมกับวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริย
ศาสตร์ร่วมสมัย เช่น ปัญหาการท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การุณยฆาต การตัดสิน
ประหารชีวิต การท าส าเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลล์ต้นแบบ 
(Stem Cell Research) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตร์ใน
พุทธปรัชญา  

ปรับรหสัรายวิชา
และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๗ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๒  ๓๑๔   ปรัชญาภาษา                     (๓) (๓-๐-๖)               

Philosophy of Language 
       ศึ กษาวิ เ ค ร าะห์ ม โนทั ศน์พื้ น ฐ าน ในปรั ชญาภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความจริง  ธรรมชาติของภาษา  ทฤษฎี
ความหมายของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งพุทธปรัชญา 

 

ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก 

๘๐๒ ๓๑๙     สัมมนาปรัชญาจีน                   (๓) (๓-๐-๖) 
       Seminar on Chinese Philosophy 
       สัมมนาเกี่ยวกับแนวความคิดทางปรัชญาของจีนโบราณส านัก
ต่าง ๆ เช่น ปรัชญาส านักหยู ส านักขงจื่อ ส านักเต๋า และส านักฝ่าเจีย จาก
คัมภีร์ส าคัญของนักปรัชญาแต่ละส านักทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ในปรัชญาจีนจากเอกสารบทความ และหนังสือ
วิชาการทางปรัชญาปัจจุบัน ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ประจ าวิชา 
 

๘๐๒ ๓๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน                    (๓) (๓-๐-๖) 
 Seminar on Chinese Philosophy 

  สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของมนุษย์ 
ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของเต๋า แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง  ความรัก
สากล  สวรรค์ สวัสดิการสังคม  ส านักกฎหมายนิยม (Legalism) แนวคิดเรื่อง
การศึกษา แนวคิดว่าด้วยความดี ความช่ัว โดยเน้นศึกษานักปรัชญาที่มีอิทธิพล
ต่อแนวคิดและการพัฒนาทางสังคม เช่น ขงจื่อ  เม้งจื่อ เหล่าจื่อ หานเฟยจื่อ 
ซุนจื่อ   เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา  

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๘๐๒ ๓๒๐   สมัมนาปรัชญาอินเดีย                  (๓) (๓-๐-๖) 
      Seminar on Indian Philosophy 
      สัมมนาเกี่ยวกับแนวความคิดทางปรัชญาอินเดียโบราณส านัก 
ต่างๆจากคัมภีร์ส าคัญของแต่ละส านักทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ในปรัชญาอินเดียจากเอกสาร บทความ และหนังสือ
วิชาการทางปรัชญาปัจจุบัน ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย   (๓) (๓-๐-๖) 
 Seminar on Indian Philosophy 

  สัมมนาเกี่ยวกับแนวความคดิทางปรัชญาอินเดยี เช่น แนวคิด
เรื่องโมกษะ กรรม การเกิดใหม่ เป้าหมายสูงสุด พระพรหม ความหลุดพ้น จาก
ส านักจารวาก เชน นยายะ ไวเษศกิะ สังขยา โยคะ  มีมางสา  เวทานตะ  อไวทะ
เวทานตะ พุทธะ เป็นต้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนนิการศึกษา 
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และเสนอผลการศึกษา โดยความเหน็ชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา  

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

 ๘๐๒ ๓๒๑  การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒      (๓) (๓-๐-๙) 
  Philosophical Reasoning 2  

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) 
และอุปนัย (Inductive) แบบเปรียบเทียบ วิธีการให้เหตุผลแบบมิลล์ เหตุผลวิบัติ 

รายวิชาใหม ่
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๘ 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
(Fallacy) การให้เหตุผลในปรัชญาเชน ทฤษฎีจตุโกฏิของนาคารชุน   โดยศึกษา
กรณีตัวอย่างงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  ของนัก
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แล้วพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาตามกรอบการให้เหตุผลนั้นๆ 

วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  
๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ์    ๓๖   หน่วยกิต 
  Dissertation 

เป็นโครงการวิจัยเฉพาะบุคคล โดยการเขียนวิจัยทาง
ปรัชญาหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา น าเสนอวิทยานิพนธ์ 
และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารวิชาการ 
 

๘๐๐  ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์    ๓๖   หน่วยกิต 
  Dissertation 

     วิชานีเ้ป็นโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตต้องท า
วิจัย เริ่มตั้งแต่การหาประเด็นปัญหา การเขียนโครงร่าง  การสอบโครงร่าง การ
เขียนวิจัยจนส าเร็จแล้วน าเสนอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์บทความ
วิจัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎี
นิพนธ ์และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

เปลี่ยนช่ือภาษาไทย
และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๖๐ 
 

 

 
 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 เ พ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลั ยบรรลุ วั ตถุประสงค์ของมหาวิทยาลั ย   
จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ 
บังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยคและ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๖๑ 
 

 

  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ  
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือ
มีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ 
ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา     ๑๘  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น    ๔๘  หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ 
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา      ๙  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๓๖  หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น    ๖๐  หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔  
ภาคการศึกษาปกต ิ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖  
ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ใน
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ระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลา
อีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง  
๓ ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วย
กิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B  
หรือ S 
  ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
   ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้อง
ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจาก
ก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
    ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
    ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือ
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้
ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ในกรณีนี้ ให้นิสิตได้ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือ
ข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕ 
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  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการ
เป็นนิสิตนั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
 

 ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกอง
ทะเบียนและวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา
ที่ตอ้งศึกษาในภาคนั้นทั้งหมด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน  ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้ 
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้อง
มาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจึง
อนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 
๖ หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขท่ีระบุ
ไว้ในข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
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  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  ต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน การศึกษาโดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอน เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 
๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W 
ในรายวิชาที่ถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ 
F ในรายวิชานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้
ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น 
  ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด
ในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดย
อาจท าการวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอ่ืนใด
ที่เหมาะสมกับรายวิชานั้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจ
ของอาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย  ใช้เพียง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 
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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 าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผล
การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

   สัญลักษณ์          ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 

U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษา
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไม่สมบูรณ์ 

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

W (Withdrawn) ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
Au (Audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

  ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
   ๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนด
เป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 

ดี (Good) B + 
ผ่าน (Passed) B 
ตก (Failed) F 

  ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะ
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า  I 
นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน เพ่ือให้อาจารย์
ประจ าวิชาวัดผลและส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า
ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ 
๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท า
เมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชา
ต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้  SP เป็นระดับและใช้ผลนั้น
แทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปและผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึ กษา
รายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้
ระดับ A, B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้อง
ได้ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชา
เดิม หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
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  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วย
กิตตามข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่า
ระดับเฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ย
สะสมส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วย
หน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวน
หน่วยกิตท้ังหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น า
รายวิชานั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔ 
 

หมวดที่ ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ ์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกต ิและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณา
เผยแพร่ ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑  และข้อ 
๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ใน
กรณีท่ีหลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
   ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
   ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
   ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 
 

หมวดที่ ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตาม
สมควรแก่ความผิด ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบ 
ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ 
นิสิตต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่
นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคง
ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วา่ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๖๙ 
 

 

  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็น
ต้นไป ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๐ 
 

 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๑ 
 

 

 
 
       
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

         “๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
   ๖.๑.๒  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ 

๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ 
ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 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 าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

 ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๒ 
 

 

 ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้า
ประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ 
๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

 ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 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 าวิทยานิพนธ์ตามจ านวน
หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๓ 
 

 

 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามี
น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

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

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่า
ระดับ 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 ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อย

กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

  
   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

      
   

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๔ 
 

 

 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 
แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

--------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
   ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
                                                ไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
   ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา 
              และได้ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
   ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
             ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓๐.๗ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการ 
    ตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ 
                                          วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 
                                          วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม   
                                          (proceeding) 
   ๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องได้รับการ 
              ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ 
              วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๕ 
 

 

              วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ 
              (Pre-review)  และเป็นที่ยอมรับ” 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 

                  
                     (พระธรรมสุธี) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๖ 
 

 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ให้
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี        
ที่ ๑๗  มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้
ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๗ 
 

 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๘ 
 

 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๗๙ 
 

 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๘๐ 
 

 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑  
เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสี่รูปหรือคนที่  

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          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) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน า

ของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๘๑ 
 

 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบ
วัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน                           

เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
    

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๘๒ 
 

 

 
 
 

 
      ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความ
ในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 

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

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย

กิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
      

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๘๓ 
 

 

 
 
 

           
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  

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

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

กรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๒)  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
               

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๘๔ 
 

 

 
 
       

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
  

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 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 และบัณฑิตวิทยาลัย
อาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

     แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 

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 าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบ
ได ้๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๘๕ 
 

 

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

การศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

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

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

กิต 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 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ บัณฑิตวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
     บททั่วไป 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 
 ข้อ ๔  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๔.๑ ให้นิสิตจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ๔.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๖)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๗)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ 
   (๘) บรรณานุกรม 
   (๙)  เชิงอรรถ 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ๔.๓  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บท ๘  
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ าวน ๘  ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๔.๔  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ  และโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ในแต่ละปีการศึกษา  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และในการประชุมพิจารณาแต่ละครั้งประธานกรรมการอาจให้นิสิตเข้าชี้แจง
เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยก็ได้ 

 ๔.๕  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอผลการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๔.๖  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตละหัวข้อวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานสิพนธ์ที่
ได้รับอนุมัติแล้ว นิสิตจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๕.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาใน

หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
๑๖  หน่วยกิต 

 ๕.๒  นิสิตรตะดับปริญญาเอกที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต 

 ๕.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยราลัย
ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์บท  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิต
วิทยาลัยพร้อมทั้งช าระเงินค่าลงทะเบียน ในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๖.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้น าสิตยื่นแบบ

ค าร้อง บท ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่แต่ไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ซ้ าอีก 

 ๖.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้
ยื่นค าร้องแล้ว 

หมวดที่ ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๗  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า 

๒ ท่าน  แต่ไม่เกิน  ๓  ท่าน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน 
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 ๗.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาโท  ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๗.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๗.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ข้อ ๘  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมวดที่ ๔ 

การสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๙  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๙.๑  นิสิตระดับปริญญาโทมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  

และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
๙.๒  นิสิตระดับปริญญาเอกมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๙  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน 

หลักสูตรและได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมกา 

ควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๙.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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  ๙.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้อง
แล้ว ๑๐ วันท าการ 
  ๙.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๙.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๐.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ 
ท่าน ประกอบด้วย 
          (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
          (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
          (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๐.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๐.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่ว
กัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้  ให้แจ้ง
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ 

    หมวดที่ ๕ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ ๑๑  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
หรือเรื่องที่เก่ียวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๑.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๑.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใด 
ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไข
แล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๑.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดย
ก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
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   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)   F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP 
  ๑๑.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อ
วิทยานิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๑.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพื่อส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับทีแ่ก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๒  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๒.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  
จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย 
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๒.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวน
ที่ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์
ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๒.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๓  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะ
ประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๓๓ 
 ข้อ ๑๔  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
  
            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
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หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะ
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจ
รูปแบบก่อน เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน 

  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
  (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
  (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
  (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
  (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
  (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือ
วิจัยหรือแบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจง
เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย 

 ๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบ
ค าร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหั วข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๙๓ 
 

 

 ๖.๗  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับอนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาใน

หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
๙  หน่วยกิต 

 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชา
ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
๖ หน่วยกิต 

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิต
วิทยาลัยพร้อมทั้งช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากไม่สามารถช าระ
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียน
ล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค า

ร้อง บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ซ้ าอีก ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
พบว่าไม่มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้
ยื่นค าร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า 

๒ รูปคน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 
๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติ

ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๙๔ 
 

 

คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
 (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป 
และยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษา
ตั้งแต่ ๖ หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่
ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์
ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๙๕ 
 

 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 

๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  

และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

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

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
 ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ 

ฉบับ  ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค า

ร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 
 ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้ง
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  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  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
 (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 

 ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๙๖ 
 

 

 ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่ว
กัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

 ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ 
ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

  
ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์   ไม่ว่ากรณี

ใด ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไข
แล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน 
นับแต่วันสอบ หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคง
สถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 

๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดย
ก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  
IP (In progress) 

๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อ
วิทยานิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัต ิ

๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๙๗ 
 

 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  
จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย 
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวน
ที่ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์
ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
จ านวน ๑ ชุด 

๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

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

ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๙๘ 
 

 

 
 
 
 

 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความ
ในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย

กิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

         
 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๙๙ 
 

 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบับัณฑิตศึกษา 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 และบัณฑิตวิทยาลัย

อาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
     แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า

เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
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 าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบ

ได้ ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า              ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า            ๑๒    หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น              ไมน่้อยกว่า            ๓๘ หน่วยกิต 
 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๐ 
 

 

 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่ง
การศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส 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 หน่วย

กิต 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 หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๑ 
 

 

 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนด
รายวิชาบาลี  ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 
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 

ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ 
S หรือ U 

นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๒ 
 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๓ 
 

 

  



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๔ 
 

 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๕ 
 

 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๖ 
 

 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๗ 
 

 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๘ 
 

 

 
 
 
  



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๐๙ 
 

 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๐ 
 

 

 
 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ ๑๒๐ /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต        

และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษา 
 ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
 ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ที่ปรึกษา 
 ๔   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   ที่ปรึกษา 
 ๕.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น   ที่ปรึกษา 
 ๖.  รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่   ที่ปรึกษา 
 ๗.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๘. คณบดีคณะครุศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๑๐. คณบดีคณะสังคมศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
 ๑๓.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  
 ๑๔.พระราชสิทธิมุนี วิ.   กรรมการ  
 ๑๕.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม   กรรมการ   
 ๑๖.ผศ.ดร.สิรวิัฒน์ ศรีเครือดง   กรรมการ 
 ๑๗.รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่   กรรมการ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๑ 
 

 

 ๑๘.ผศ.ดร.ณัฐธีร ์ ศรีดี   กรรมการ   
 ๑๙.แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต   กรรมการ    
 ๒๐.รศ.เวทย์ บรรณกรกุล   กรรมการ    
 ๒๑.รศ.ดร.วันชัย  พลเมืองดี   กรรมการ    
 ๒๒.รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน   กรรมการ    
 ๒๓.ดร.ไพฑูรย์  รื่นสัตย์   กรรมการ    
 ๒๔.ศ. ดร.สมภาร พรมทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๕.ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๖.รศ. บ ารุง สุขพรรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒๗.ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๘. เลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 ๑.  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.   ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร.   กรรมการ 
 ๓.  พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.   กรรมการ 
 ๔.  พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล,ดร.    กรรมการ 
 ๕.  รศ.ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิต   กรรมการ 
 ๖.  ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม   กรรมการ 
 ๗.  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  ผศ.ดร.มนตรี   สิระโรจนานันท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา 

 ๑.  พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.   ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร.   กรรมการ 
 ๓.  ผศ.รังษี สุทนต ์   กรรมการ 
 ๔.  ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์   กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.ชยุต  ภวภานันท์กุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  รศ.ดร. สมาน  งามสนิท   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. ดร.บุญเลิศ โอฐส ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๒ 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

 ๑. พระมหาพรชัย   สิริวโร,ดร. ประธานกรรมการ 
 ๒. พระราชวรเมธี,ดร. กรรมการ 
 ๓. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร. กรรมการ 
 ๔. พระมหากฤษณะ  ตรุโณ,ผศ.ดร. กรรมการ 
 ๕. พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี,ดร. กรรมการ 
 ๖. ศ.ดร.สมภาร  พรมทา กรรมการ 
 ๗. รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
 ๑.พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธานกรรมการ 
 ๒.รศ.ดร.โคทม   อารียา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ กรรมการ 
 ๔.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕.ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค์ กรรมการ 
 ๖.ดร.นพ.บรรพต  ตันธีรวงศ์ กรรมการ 
 ๗.ดร.อุทัย   สติมั่น กรรมการ 
 ๘.พระมหาดวงเด่น  ฐิติญาโณ,ดร.          กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   ๒๔      เดือน   กุมภาพันธ์  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 
 

 
(พระพรหมบัณฑิต) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๔ 
 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

บัณฑิตวิทยาลัย  พระนครศรีอยุธยา  
********************** 

๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ),ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล          พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ),ดร.            
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ         ปรัชญา และศาสนา  
๔. สังกัด-สถานที ่          บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                  วิชา มหาวิทยาลัย 
๑.  ศาสนากับคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่                  วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
ที ่                 วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

    ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหากฤษณะ ตรุโณ.  “วิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา”. วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๒๒-๓๑.                                                                                   
พระมหากฤษณะ ตรุโณ. “วิเคราะห์ค าให้การกรุงศรีอยุธยาในเชิงปรัชญา”. วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓  ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑-๘. 
 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระมหากฤษณะ ตรุโณ. “ค าถามว่าด้วยเรื่องเวลา”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑

(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๒๒-๓๑ 
พระมหากฤษณะ ตรุโณ. “วาทะว่าด้วยเรื่องสภาประชาชน”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ 

ฉบับพิเศษ  (พฤษภาคม ๒๕๕๖) : ๑๕๖-๑๖๕ . 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๕ 
 

 

พระมหากฤษณะ ตรุโณ. (๒๕๕๗). “ทัศนะว่าด้วยเรื่องระบอบการปกครองที่ดี”. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๐ ฉบับพิเศษ  (พฤษภาคม ๒๕๕๗) : ๑๓๗-๑๔๙ . 

 
     ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระมหากฤษณะ ตรุโณ. (๒๕๕๖). ปรัชญาวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. (๑๖๘ หน้า). 
 
     
 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๖ 
 

 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๗ 
 

 

๒. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมติร 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. พระวินัยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์สอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
สมิทธิพล เนตรนิมิตร. “การศึกษาวิเคราะห์ชาดกในเชิงสหวิทยาการ”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. 
 ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑-๑๕. 
 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการร 
สมิทธิพล เนตรนิมิต. “มังคลัตถทีปนี : แนวทางการด ารงอยู่แห่งชีวิตที่ยั่งยืน”. สารนิพนธ์พุทธ 

ศาสตรบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๘๕-๑๐๑.  
สมิทธิพล เนตรนิมิต. “สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปิฎก”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ 

๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๔๘-๖๑.  
สมิทธิพล เนตรนิมิต. “อรรถกถาธรรมบทในสังคมไทย”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๘๖-๑๐๑.  
 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๖). บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอมี่ เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ากัด. (๔๒๑ หน้า).  
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๘ 
 

 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๑๙ 
 

 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาพรชัย  สิริวโร (ศรีภกัดี),ดร.  
๒. ต าแหน่ง   อาจารย์  
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญาและศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   พระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒  ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. Ancient Indian Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Mahayana Buddhist Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. Independent Study on Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. Philosophical Analysis of Social Current 

Problems 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. จริยศาสตร์วิเคราะห์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๔ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๐ 
 

 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
๖.๑ งานวิจัย 

พระมหาพรชัย  สิริวโร. “พุทธจริยศาสตร์เป็นจริยศาสตร์ประเภทอันตวิทยาหรือกรณียธรรม ”.     
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๔๙-
๖๓. 
 

พระมหานันทกรณ์  ปิยภาณี , พระมหาพรชัย  สิริวโร  และพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “ศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา”. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม –สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๓๘-๕๓.  

 
๖.๒ บทความทางวิชาการ 

พระมหาพรชัย  สิริวโร. “พุทธปรัชญากับปัญหาเรื่องความดี”.  วารสารบัณฑิตศาส์น  มมร.  ปีที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕) : ๑๗-๓๐ . 

พระมหาพรชัย สิริวโร . “Philosophical Writing :  An Introduction เขียนโดย A. P. Martinich”. 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒  ฉบับที่ ๓  (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๒๔๔-
๒๔๘ . 

เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย และพระมหาพรชัย  สิริวโร.“สังสารวัฏกับคุณค่าทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา
เถรวาท”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓  ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) 
: ๕๓-๖๖.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๑ 
 

 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๒ 
 

 

๔. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมร สี) ,ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมร สี),ดร. 
๒. ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
   ที่                       วิชา         มหาวิทยาลัย 
    ๑ ปรัชญาเบื้องต้น คณะพุทธศาสตร์  มจร. 
    ๒ ประวัติพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  มจร. 

๕.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
๑ พุทธปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนกลาง) 
๒ ศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนกลาง) 
๓ ปรัชญาตะวันตก บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนกลาง) 

๕.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
๑ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนกลาง) 

 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

๖.๑ งานวิจัย   
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมร สี). (๒๕๕๗). “การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัย

สงฆ์ ผ่านการบูรณาการความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศ CLMV”. ส านักงานสนับสนุนกองทุนเพ่ือการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

Phra Rajvaramethi, Phra Tikumporn Dhammajoto Rodkhunmuang and Lampong Klomkul. 
“Educational Management in ASEAN Community : A Case Study of Education 
in Singapore”. Journal of Buddhist Education and Research. Vol. 3 No. 1 
(January – June 2017) : 24-34.   

Suwin Tongpan, Jaras Leeka, Phra Rajworamethee, Nites Sanannaree, Chayun Boonpiyo, 
Chanchai Huadsri, Suraphol promgun, and Supot Kaewphaitoon. “The Model 
and Process to Create Strength of Villages–Monasteries – Schools on The 
Problems – Addictive Drug Tackling According to Buddhism in The North 
Eastern Region”. Journal of Buddhist Education and Research. Vol. 1 No. 1 
(January – June 2015) : 64-68. 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๓ 
 

 

๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมร สี). “วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน”. 

วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๙-๔๔. 
 

๖.๓ หนังสือ 
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมร สี). (๒๕๖๐). พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ.  กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๑๐ หน้า). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๔ 
 

 

๕. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรมัย์),ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรัมย์),ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พุทธปรัชญาเถรวาท 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี (International programme) 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. Epistemology มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Theravada Buddhist Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาจิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ. “อิทธิพลเรื่องบาปกรรมในอรรถกถาธรรมบทกับสังคมไทย”. วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๑๒-๑๓.   
พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ, พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, พระมหาดนัยพัชร  คมฺภีรปญฺโญ และ พระบุญทรง 

ปุญญธโร. “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยงเชิงพุทธ เพื่อการเสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่”.วารสารวิชาการธรรมทรรศน ์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๒๕-๓๗. 

 
 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ. “ธรรมปฏิบัติไม่จ ากัดในเรือนจ า”.  เอกสารสรุปโครงการอบรมธรรม

ปฏิบัติเรือนจ าเรือนธรรมวาระครบรอบ ๑๐ ปี ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก.           
(ตุลาคม ๒๕๕๘) : ๒๒-๒๗. 

อรจิรา วงษาพาน และพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ. “พุทธวิธีในการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือการเผชิญ
วิกฤต”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙)  
: ๑๕๘-๑๗๓. 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๕ 
 

 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๖ 
 

 

๖. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์),ดร. 
  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาไพรัชน์  ธมฺมทีโป/เขียนวงศ์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.   Buddhist Literature Research มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 

 ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ภัทรพร สิริกาญจน และจี.ที.เมอร์ริทส์  ควี 

“กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพ่ือความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย”. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์.  ปีที่ ๑๓  ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : 
๕๔-๗๐. 

พระมหาไพรัชน์  ธมฺมทีโป.  “วิถีแห่งผู้น าและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม”. 
วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๘-๔๒ 

 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระมหาไพรัชน์  ธมฺมทีโป.  “การบูรณาการโยนิโสมนสิการสู่การศึกษาไทยเพื่อพัฒนาการคิดเชิง

วิเคราะห์.” วารสารมหาจุฬาวิชาการ.  ปีที่  ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)   
:๒๙-๕๕. 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๗ 
 

 

Phramaha Pairat  Khienwong  “Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path 
to Liberation”.  International Journal of Buddhist Thought & Culture .   
Vol. 25   (September 2015) : 123-141. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๘ 
 

 

๗. ดร.สมภาร พรมทา 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.สมภาร  พรมทา  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. มนุษย์กับศาสนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. การใช้เหตุผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. พุทธปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฎก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. สัมมนาปรัชญาอินเดีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔.   
 ๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. เรื่องเฉพาะในพุทธปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับศาสตร์ว่าด้วยการใช้เหตุผล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
Somparn Promta. (2015). “The Foundation of Buddhist Environmental Ethics”. ทุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเอแบค. (จ านวน ๗๐ หน้า). 
Somparn Promta. (2016). “Life Sceinces and Lifestye from a View of Buddhism”. ทุนวิจัย

จากมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย. (จ านวน ๗๐ หน้า). 
 

   ๖.๒ หนังสือ/ต ารา 
สมภาร พรมทา. (๒๕๖๐). นิติปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วารสารปัญญา. (๒๘๘ หน้า).  
สมภาร พรมทา. (๒๕๖๐). แก่นเดิมของพุทธปรัชญา. (เล่มที่ ๑) กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วารสารปัญญา.  
 (๒๕๖ หน้า).  
สมภาร พรมทา. (๒๕๖๐). พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วารสารปัญญา. 

(๕๓๖ หน้า). 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๙ 
 

 

Somparn Promta. (2017). An Essay Concerning Buddhist Ethics. second edition, 
Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House.  (447 pages). 

Somparn Promta. (2017). Wisdom and Politics.  second edition, Bangkok : Wisdom 
Magazine Publishing House. (384 pages).  

Somparn Promta. (2017). Instinct and Morality. second edition, Bangkok: Wisdom 
Magazine Publishing  House. (84 pages). 

Somaparn Promta. (2015). Buddhism and Art. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing 
House, 

 2015 (159 pages). 
Somparn Promta. (2017).  Silence of the Buddha. second edition, Wisdom Magazine 

Phulishing House. (102 pages).  
Somparn Promta. (2015). The Brain and the Soul. Bangkok : Wisdom Magazine 

Publishing House. (129 pages). 
Somparn Promta. (2015).  Philosophy and Language. Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House.  (228 pages). 
Somparn Promta. (2015). The Metaphysics of Buddhist Environmental Ethics. Bangkok: 

Wisdom MagazinePublishing House.  (159 pages). 
Somparn Promta. (2016).  We Are What We Eat. Bangkok : Wisdom Magazine Publishing  

House. (153 pages). 
Somparn Promta. (2015). Enlightened Life. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House.  

(153 Pages). 
Somparn Promta. (2015). Simplicity. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House.  

(102 pages). 
Somparn Promta. (2015).  Hinduism. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House.  

(159 pages). 
Somparn Promta. (2015).  Letters to My Muslim Friends. Bangkok : Wisdom Magazine 

Publishing House. (144 pages). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๐ 
 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
********************** 

 
๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสโีล,ดร. 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล          พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), ดร.            
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ         ปรัชญา และศาสนา  
๔. สังกัด-สถานที ่          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
     ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 
๑  พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒ พุทธธรรมแนวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
   ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 
๑ วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 ๕.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
ที ่                 วิชา            มหาวิทยาลัย 
๑ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการ

วิจัยเชิงปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

๖.๑ งานวิจัย 
พระครูภาวนาโพธิคุณ. “ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของส านักปฏิบัติธรรมประจ าวัน

จังหวัดขอนแก่น”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , 
ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๒๘๗-๓๐๒. 

พระครูภาวนาโพธิคุณ. “การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับ
พิเศษ) (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๕-๒๗. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๑ 
 

 

พระครูภาวนาโพธิคุณ. “การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ของเดวิด  ฮิวม์กับนยายะในปรัชญาอินเดีย”. 
ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๕๑๘-๕๓๔. 

พระเรืองเดช โชติธมฺโม, พระครูภาวนาโพธิคุณ, พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม และ โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์ .
“วิเคราะห์หลักไตรลักษณ์ในเชิงสุนทรียศาสตร์”. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม. ปีที่ 
๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๑๘-๑๓๐. 

 
      ๖.๒ หนังสือ/ต ารา 
พระครูภาวนาโพธิคุณ. (๒๕๕๖). ธรรมซีรี่ ชุดท่ี ๒ ไขปัญหาปริศนาธรรมศาลาโพธสาร ๗๒. (พิมพ์ครั้งที่ 

๓). ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนาวิทยา. (๒๑๓ หน้า). 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๒ 
 

 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๓ 
 

 

๒. ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ศาสนาและปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ตรรกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๒ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๓ อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๔ พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕ ศึกษาอิสระทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา

ไทย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๓ อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๔ สัมมนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕ สุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕.๓ ประสบการณ์สอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒ สัมมนาปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๓ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ. (๒๕๖๐). “ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด

ขอนแก่น”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
จรัส ลีกา, พระมหาปพน กตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, 

ร.ต.วสันต์ ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, พระมหาบรรจง  สิริจนฺโท และ กิตติศักดิ์ ดียา. 
“กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์   ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น”. 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๔ 
 

 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) 
: ๔๕-๕๗. 

ร.ต.วสันต์ ศรีศรีสะอาด, จรัส ลีกา, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, อุบลรัตน์ แสวงผล, พระมหาจรูญ           
กิตฺติปญฺโญ, ธีร์ดนัย กัปโป, สวาท ฮาดภักดี และทรงพล โชติกเวชกุล. “บทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น”.วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. 
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๘๘-๑๐๔. 

จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ. “การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้าน
โนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”.วารสารวิชาการธรรมทรรศน์.  ปีที่ ๑๖ 
ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) :  ๑๔๓-๑๕๔. 

 
 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ. “ปรัชญาการศึกษากับการเรียนรู้ของมนุษย์”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์.   

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) :  ๓๙-๕๓. 
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ. “จริยปรัชญาการสร้างอัตลักษณ์ของคนเกาหลีสู่การพัฒนาประเทศ”. 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์.   ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) :  ๗๗-๙๕. 
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ. “โลกทัศน์ทางปรัชญาว่าด้วยบ่อเกิดแห่งสรรพวิทยา”. วารสารวิชาการธรรม

ทรรศน์.  ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗) :  ๑๑-๒๔. 
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ. “การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์”. ใน : วารสารวิชาการ การ

ประชุมวิชาการการน าเสนอผลวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๗.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต. 
(๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)  : ๙๕-๑๐๙. 

 
 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ. (๒๕๕๕) . ปรัชญา : ศาสตร์แห่งภูมิปัญญามนุษย์. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์สยาม. (๑๖๗ หน้า). 
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๓. ดร.จรัส ลีกา 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.จรัส ลีกา  
๒. ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญาและศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
  ๕.๑  ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาปัญหาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒ จริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๓ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๔ ตรรกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒ จริยศาสตร์วิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๓ ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๔ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕.๓ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  

(ส าหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๒ สัมมนาพุทธปรัชญาใน
พระไตรปิฎก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๓ จริยศาสตร์วิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๔ ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

   ๖.๑ งานวิจัย 
จรัส  ลีกา. “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหา

การตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๓๕-๔๓. 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๗ 
 

 

จรัส  ลีกา. “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดป่าบ้านหนองกุงธนสาร ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น”. 
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๒  ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) 

จรัส ลีกา, นิเทศ สนั่นนารี, พระมหาธนกร กตปุญฺโญ, เอกฉัท จารุเมธีชน, ธีรภัทร โคตรบรรเทา และ   
ทศพร พรหมเทศ. “รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการ
จัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียง”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์.    
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๒๙-๓๖. 

จรัส ลีกา, พระมหาปพน กตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, 
ร.ต.วสันต์ ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, พระมหาบรรจง  สิริจนฺโท และ กิตติศักดิ์ ดียา. 
“กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์   ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น”. 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) (พฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๕๙) : ๔๕-๕๗. 

ร.ต.วสันต์ ศรีศรีสะอาด, จรัส ลีกา, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, อุบลรัตน์ แสวงผล, พระมหาจรูญ           
กิตฺติปญฺโญ, ธีร์ดนัย กัปโป, สวาท ฮาดภักดี และทรงพล โชติกเวชกุล. “บทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น”.วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๘๘-๑๐๔. 

จรัส ลีกา และพระมหาบรรจง สิริจนฺโท.  “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น”. ใน : วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และนานชาติครั้งที่ ๑. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น ( ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๒๔๑-๒๕๓. 

 
       ๖.๒ บทความวิชาการ 

พระวันดี  กนฺตวีโร, พระครูสุตธรรมาภรณ์ และ จรัส ลีกา. “ยูโทเปีย”.วารสารวิชาการธรรมทรรศน์.     
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐) : ๒๔๘-๒๕๔. 

จิรวรรณ โปรดบ ารุง, จรัส ลีกา และ สุวิน ทองปั้น.“การดูแลผู้สูงอายุตามหลักพุทธจริยศาสตร์”. วารสาร
พุทธชินราชเวชสาร. ปที่ ๓๓ ฉบับที ่๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๒๓๓-๒๔๐.                

 
   ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
จรัส  ลีกา. (๒๕๕๙). ตรรกศาสตร์เบื้องต้น. ขอนแก่น : ส านักพิมพ์เอมม่ีก๊อบปี้ปริ้นท์. (๑๓๗ หน้า). 
จรัส  ลีกา. (๒๕๕๕). ปรัชญาอินเดีย. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์. (๑๘๓ หน้า). 
จรัส  ลีกา. (๒๕๕๖). หน้าปรชัญาอินเดียร่วมสมัย. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์. (๒๑๑ หน้า). 
จรัส  ลีกา. (๒๕๕๗). หน้าจิตวิทยาผู้สูงอายุ. ขอนแก่น :  ขอนแก่นการพิมพ์. (๑๔๗ หน้า). 
จรัส  ลีกา. (๒๕๕๘). หน้าการพัฒนาแบบย่ังยืน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์. (๑๖๓ หน้า).  
จรสั  ลีกา. (๒๕๕๖). การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ.ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์. (๑๕๙ หน้า). 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๘ 
 

 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๙ 
 

 

๔. พระมหาบรรจง  สิริจนฺโท,ดร. 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล          พระมหาบรรจง สิริจนฺโท, ดร.            
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ         ปรัชญา และศาสนา  
๔. สังกัด-สถานที ่          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒ ปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๓ ปรัชญาอินเดีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
   ๕.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
ที ่                 วิชา            มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาปัญหาในปรัชญา

ตะวันออก  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 

จรัส ลีกา, พระมหาปพน กตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, 
ร.ต.วสันต์ ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, พระมหาบรรจง  สิริจนฺโท และ กิตติศักดิ์ ดียา. 
“กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์   ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น”. 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) (พฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๕๙) : ๔๕-๕๗. 

จรัส ลีกา และพระมหาบรรจง สิริจนฺโท.  “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น”. ใน : วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และนานชาติครั้งที่ ๑. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น ( ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๒๔๑-๒๕๓. 

 
 ๖.๒ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาบรรจง สิริจนฺโท. (๒๕๕๙). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. (๒๓๖ หน้า). 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๔๐ 
 

 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๔๑ 
 

 

๕. พระโสภณพัฒนบัณฑิต 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระโสภณพัฒนบัณฑิต 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ศาสนาและปรัชญา, พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี(International programme) 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ศึกษางานส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 ๕.๓ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือ

สังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๒ สัมมนาปรัชญาอินเดีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระโสภณพัฒบัณฑิต. (๒๕๕๗). “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : 

ประวัติศาสตร์   วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต. (๒๕๕๖). “รูปแบบการสร้างเครื่องข่ายการเผยแผ่เชิงรุก มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอนแก่น”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต.  (๒๕๕๘). “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการจัดการแหล่งโบราณคดี 
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วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม”. ใน : วารสารประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
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