
 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 

 

 

 
คณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 

 

 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๒) 

  

รายละเอียดของหลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  

แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะพุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัต ิ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  เมือ่วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓) 

  

สารบัญ 

เร่ือง หน้า 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ ๕ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๗ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๒๐ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๐ ๒๘ 

หมวดที ่๖  การพัฒนาคณาจารย์ ๑ ๓๐ 

หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๓๑ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๖ ๓๕ 

  

ภาคผนวก ก  

 ค าอธิบายรายวิชา ๓๗ 

ภาคผนวก ข  

 ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ๔๒ 

ภาคผนวก ค    

 ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ๘๕ 

ภาคผนวก ง  

 ประกาศอนุมัติหลักสูตรและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ๑๐๒ 

 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
-------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา   

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
          ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Comparative Religion 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ไทย)    : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) 

ชื่อย่อ (ไทย)   : พธ.ด. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Doctor of Philosophy (Comparative Religion) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : Ph.D. (Comparative Religion)   

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  จัดให้มีหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

เปรียบเทียบ (Comparative Religion) ขึ้นมาเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติศาสนาของตนและ
ศาสนาต่างๆ ของบุคคลอื่นๆ ทั้งในด้านวิชาการ ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ ด้วยการใช้ศาสตร์หลากหลายสาขาเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในด้านการปฏิบัติการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม จัดการสัมมนาสานเสวนา สร้างสัมพันธภาพ
ทางศาสนาอันจักก่อให้เกิดความเข้าใจกันด้วยดี เปิดพื้นที่กิจกรรมเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมศาสนาให้มากข้ึน ลด
ปัญหาความหวาดระแวง ขจัดความขัดแย้ง และอคติทางใจ ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป   
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑ (แบบ ๑) จ านวน ๕๔ หน่วยกิต  
๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑ (แบบ ๒) จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี (แต่ไม่เกิน ๕ ปี)  
๕.๒ ภาษาที่ใช้  
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ  
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๒) 

  

๖. สถานภาพของหลักสูตร 
๑) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  

๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในการประชุม 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๘.๑ สนองกิจการของคณะสงฆ์ด้านบริหาร-วิชาการ-นักเทศน์ ผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
๘.๒ อาจารย์มหาวิทยาลัย     
๘.๓ นักการจัดการศึกษา  
๘.๔ นักจิตวิทยาศาสนา  
๘.๕ นักสังคมวิทยาศาสนา   
๘.๖ ที่ปรึกษาด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม     
๘.๗ นักกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 
๘.๘ นักสานเสวนาศาสนา 
๘.๙ นักอบรม-วิทยากรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
๘.๑๐ นักวิชาการศาสนา 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จ 

ปีท่ี
ส าเร็จ 

อาจารย ์ พระราชสิทธิมุนี  
(บุญชิต ญาณส วโร) สุดโปร่ง 
ID: ๓-๔๐๐๒-๐๐๒๑๗-๗๐-๓ 

- ปร.ด. (ศาสนศึกษา) 
- พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
- อ.ม.  (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
- พธ.บ.  (ปรัชญาศาสนา) 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๖ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

 

ดร.แสวง นิลนามะ 
ID: ๓-๔๑๑๓-๐๐๒๒๙-๖๕-๐ 
 

- พธ.ด.  (พระพุทธศาสนา)  
- พธ.ม.  (ปรัชญา) 
- พธ.บ.  (ปรัชญา) 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ดร.ณัทธีร์ ศรีดี 
ID: ๓-๗๑๐๑-๐๐๙๑๓-๙๕-๒ 
 

- Ph.D.  (Philosophy & Religion) 
- ศศ.ม.  (จริยศาสตร์ศึกษา) 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

- Banaras Hindu University, India 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๒ 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

     



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓) 

  

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง และได้
ขยายการศึกษาในสาขาต่าง ๆ  เฉพาะในสาขาศาสนาและปรัชญา ได้เปิดการศึกษาสาขาศาสนาในระดับปริญญาตรี 
สาขาศาสนา และปริญญาโท ในสาขาศาสนาเปรียบเทียบ มีหน้าที่และภารกิจหลักคือ มุ่งเน้นการเรียนการสอน การ
เผยแผ่ ด้านศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบถือเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะเป็นวิชา
ที่ว่าด้วยการศึกษาแต่ละศาสนาให้ทราบถึงบริบททางประวัติศาสตร์ความคิด  ความเชื่อ (ศรัทธา) ประเพณี 
วัฒนธรรมทางศาสนา โดยศึกษาตามทฤษฎี ๕ ศ. (ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล, ศาสนสถาน หรือศาสนวัตถุ 
และศาสนพิธี) ของทุกศาสนาทั้งศาสนาในอดีต(ศาสนาโบราณ)และศาสนาปัจจุบัน ตลอดถึงแนวโน้มแนวคิดทาง
ศาสนาในอนาคตแล้วเปรียบเทียบศาสนาใน ๕ มิตดิังกล่าวให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเป็น
กลางและเกิดความสามัคคีในการประยุกต์ศาสนาเข้ามาใช้เป็นฐานของการพัฒนามนุษย์ในสังคมโดยไม่ก่อให้เกิด
อคติในกลุ่มศาสนาด้วยกัน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงในสังคมในมิติอ่ืน ๆ เช่น การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมเป็นต้น 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองทางสังคมและการเรียนรู้ความหลากหลายทางศาสนา(พหุนิยมทาง

ศาสนา)  เพ่ือด ารง สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๕  และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาตามลัทธิความเชื่อของตน เปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืน ๆ  สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์
สาขาต่าง ๆ  ด้วยรูปแบบและการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับสากลหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยในระดับ
ปริญญาเอก จักเน้นการลงพื้นที่ท ากิจกรรมร่วมกับศาสนิกต่างศาสนาให้มากที่สุด 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  พัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาทั้งปัจเจกบุคคล 

องค์กรทางศาสนา และสังคม ให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในทางศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัย
วิชาการด้านศาสนาได้อย่างแตกฉาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา สามารถน า
หลักธรรมค าสอนศาสนาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาชีวิตท าความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
นิกาย และสร้างสันติภาพเสริมสันติสุขแก่สังคม 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การส่งเสริมพระพุทธศาสนา การบริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
ท าความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา นิกาย สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด 
มีความเป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพ่ือศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ด้วยรูปแบบ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตต้องศึกษา  คือ วิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์  วิชาภาษาอังกฤษ 

และวิชาวิปัสสนากรรมฐาน เป็นรายวิชาบังคับที่ก าหนดให้นิสิตต้องเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย นอกจากนี้การศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด)  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  ยังเป็น
การศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ   



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๔) 

  

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
         -ไม่มี 

๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 
๑๓.๓.๑ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (ศปท.) มี

รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร จ านวนไม่เกิน ๑๑ รูป/คน ผู้อ านวยการ
หลักสูตร(ผอ.) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้วยการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ แล้วก าหนดกรอบการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องให้เป็นหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(พธ.ด.) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ในปี ๒๕๖๑  

๑๓.๓.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)  

๑๓.๓.๓ แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะอ่ืน สาขาวิชา
อ่ืน ๆ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาแนวสังเขปประจ าวิชาและรายละเอียด
ประจ าวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
๑๓.๓.๔ การบริหารหลักสูตรฯ เป็นไปตามมติ ประกาศ กฎ ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มติ
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลยั สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๑  ปรัชญาความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มุ่งผลิตให้นิสิตในหลักสูตรเป็น

บัณฑิตที่มีความรู้และเชียวชาญในหลักธรรมทางศาสนาของตนเองอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง และเปิดใจกว้างสามารถ
ศึกษา วิจัย ค้นคว้า บูรณาการ พัฒนาองค์ความรู้ขยายจากศาสนาของตนไปสู่ศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจในทุกมิติ
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทาง
ศาสนาต่าง ๆ  เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งจะท าหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับกับวิชาการทางศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความเข้าใจและสันติ
สุขแก่มวลมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต   

๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองทางสังคมและการเรียนรู้ทางศาสนาที่หลากหลาย เพ่ือด ารง 

สืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาหรือลัทธิศาสนาตาม
ความเชื่อของตน เปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืน ๆ  สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ด้วยรูปแบบและการ
เรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ตลอดถึงการพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาทั้งปัจเจกบุคคล องค์กรทาง
ศาสนา และสังคม ให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในทางศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้าน
ศาสนาได้อย่างแตกฉาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา สามารถน าหลักธรรมค าสอน
ศาสนาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาชีวิตท าความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา นิกาย และสร้าง
สันติภาพและเสริมสันติสุขแก่สังคม 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตตามปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสนาเปรียบเทียบ 
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านศาสนาต่างๆ ได้อย่างแตกฉาน 

๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและ
ปัญญา 

๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้สามารถพัฒนาชีวิตท าความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
นิกาย และ สร้างสันติภาพเสริมสันติสุขแก่สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ าที่ 
สกอ. ก าหนด และสอดคล้อง
กับกรอบแผน อุดมศึ กษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่  ๒ 
(๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

- พัฒนาหลักสู ตร โดยมี พ้ืนฐานจาก
หลักสู ตร ในระดับสากล หลักสู ตร
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

-  เอกสารการพัฒนาหลักสูตร 
- ร า ย ง านผล กา รประ เ มิ น  

หลักสูตร 
- รายงานผลการด าเนินการ

หลักสูตร 
- ร ะดั บความพึ งพอใจของ



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖) 

  

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

นายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 
คล้องกับความต้องการของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งคณะสงฆ์ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงคณะสงฆ์  

- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใ ช้ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า รสอน เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ศักยภาพของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ เรียนต่อความรู้
แ ล ะ ค ว า ม ทั น ส มั ย ข อ ง
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เ รี ย น  ก า ร สอนแ ล ะก า ร
บริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่าง ๆ และการวัดผลประเมิน 
ผล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างด ี

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- ส่งเสริมให้น าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์ให้แก่
ชุมชน สังคมหรือคณะสงฆ์ 

- รายชื่อบุคลากรและอาจารย์
ที่เข้ารับการอบรม 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 

- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมีการ
ส่งเข้าอบรม) 
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หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 
๑.๑.๑ การศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒  

ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ทั้งนี้ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้
อีก ๑ ภาค ต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘  สัปดาห์ โดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘ และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย  

๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ต้องเลือกสอบวัดคุณสมบัติเป็นสารนิพนธ์ ๑ รายวิชา  
ใน ๓  รายวิชา ต่อไปนี้ : -   

๑) ๘๐๕  ๒๐๓ เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา 
๒) ๘๐๕  ๓๑๐ ศาสนากับการพัฒนาสังคม 
๓) ๘๐๕  ๓๑๓ ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ 
๑.๑.๓ นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ก าหนดให้สอบวัด

คุณสมบัติเพ่ือขอสอบสารนิพนธ์พร้อมความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ส่วนระเบียบปฏิบัติอ่ืน  ๆ ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๑.๑ (แบบ ๑) และแบบ ๒.๑ (แบบ ๒) ต้องสอบวัดคุณสมบัติด้านบทความ
วิชาการ ๑ ชิ้น และบทสรุปรายงานประสบการณ์การจัดกิจกรรมการสานเสวนาทางศาสนา (Reporting on 
Religious Dialogue Experience) หรือประสบการณ์กิจกรรมการประยุกต์ใช้ศาสนากับการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากศูนย์บัณฑิตศึกษาหรือ
ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตร   

๑.๑.๕ นิสิตแบบ ๑.๑ (แบบ ๑) และแบบ ๒.๑ (แบบ ๒) ต้องสอบวัดคุณสมบัติด้าน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LIMCU) หรือสถาบันภาษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต  ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอาหรับ นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศสามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้  

๑.๑.๖ นิสิตแบบ ๑.๑ (แบบ ๑) และแบบ ๒.๑ (แบบ ๒) ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ให้มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ได้  

๑.๑.๗ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม   

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดย

ก าหนดระยะเวลาและระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือขึ้นอยู่กับมติ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี    

๒. การด าเนินการหลักสูตร  
๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓ ปี) และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกต ิ(๕ ปี)  โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
             ภาคการศึกษาท่ี   ๑    เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
             ภาคการศึกษาท่ี   ๒    เดือนพฤศจิกายน- เดือนมีนาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
             (เรียนวัน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒.๒.๑ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าด้วย
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

๒.๒.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  
จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานในลักษณะที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นชอบ  

๒.๒.๓ มีผลการสอบวัดผลความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
๒.๒.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒.๓ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

๒.๓.๑ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะ
ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรก าหนด ในแต่ละปีการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 

- หัวข้อ/ชื่อเรื่อง (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
- ปัญหาวิจัย 
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- ขอบเขตของการวิจัย 
- สมมติฐานในการวิจัย (ถ้ามี) 
- นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
- ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีด าเนินการวิจัย 
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
- สารบัญ (ชั่วคราว) 
- บรรณานุกรมและเชิงอรรถ (ชั่วคราว) 
- ประวัติผู้วิจัย  

(๒) ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อเขียน(ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) วัดความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาขาวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรก าหนด 

(๓) ผู้สอบผ่านข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาตามข้อ (๒) แล้ว  ต้องสอบ
สัมภาษณ์เนื้อหาและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอไว้ตามข้อ (๑) และต้องน าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท/ 
ภาคนิพนธ์/ผลงานอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการสมัครมายื่นแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย  

๒.๓.๒ วิธีคัดเลือกอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม                

๒.๔ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

 - นิสิตมีความแตกต่างในเรื่องวัยวุฒิและ
คุณวุฒิ รวมทั้งมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  สถิติและการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 - นิสิตขาดทักษะการใช้ภาษาบาลีในการ
สืบค้นงานวรรณกรรมและงานวิจัยทางพุทธศาสนา 
 - นิสิตขาดทักษะการใช้ภาษาอ่ืน ๆ ในการ
สืบค้นคัมภีร์ทางศาสนาต่าง ๆ   

 - หลักสูตรฯ จัดโครงการกิจกรรมให้คณาจารย์ได้
จัดบรรยายเสริมเฉพาะรายวิชาในลักษณะบูรณาการ
ความรู้ด้ านศาสนา รวมถึงคัมภีร์ ของแต่ละศาสนา  
ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลีและการวิจัย   
 - จัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์  โดยการจัด
อบรมพิเศษเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยและการ
จัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยทางด้าน
ศาสนา 
 - จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้  และเพ่ิมเติมทักษะทางภาษา
ศาสนา 

 
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต แบบ ๑.๑  

 

จ านวนนิสิต (รูป/คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๕ ๕ ๕ 

รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
จ านวนที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - ๕ ๕ ๕ 

         
 
 
 

ชั้นป ี
  ปีการศึกษา 
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๒.๕.๒ แผนการรับนิสิต แบบ ๒.๑ (แบบ ๒)  

 

จ านวนนิสิต (รูป/คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
จ านวนที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
๒.๖ งบประมาณ (ตามแผน) 

หลักสูตรมีแผนรับนิสิตปีละ ๒๕ รูป/คน แต่ละคนมีค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เฉลี่ยต่อปี คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ  แบบ ๑.๑  

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๕๔๐,๐๐๐ ๙๖๗,๕๐๐ ๙๖๗,๕๐๐ ๙๖๗,๕๐๐ ๙๖๗,๕๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อคน) - - - - - 
รวมรายรับท้ังหมด  ๖๕๒,๕๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ 

๒.๖.๒ งบประมาณรายรับ  แบบ ๒.๑  

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๓,๘๗๐,๐๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อคน) - - - - - 
รวมรายรับท้ังหมด  ๒,๖๑๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ 

 
๒.๗ ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 

- ไม่มี 
 
 
 

ชั้นป ี
  ปีการศึกษา 
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑ หลักสูตร 

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
๑) แบบ ๑.๑ นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต   
๒) แบบ ๒.๑ นิสิตลงทะเบียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต   

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร    
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ แบบ  คือ : -  
๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษาวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๖ รายวิชา ทั้งนี้ ทางหลักสูตร 
อาจก าหนดให้ศึกษาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามโครงสร้างของหลักสูตร   

๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยก าหนดให้ท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง  
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะสาขาและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ทั้งนี้ หลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษาหรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามโครงสร้างของหลักสูตร 

โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตร/หมวดวิชา แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ 

   ๑.๑ นับหนว่ยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๙) 

 
๖ 

(๑๒) 
๒. หมวดวิชาเอก 

    ๒.๑ นับหน่วยกิต 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๙) 

 
๖ 
(๓) 

๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 
รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๕๔ 

 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร  

รหัสวิชา  
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

เปรียบเทียบ ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
๑.  เลข ๓ ตัวแรก  =  ตัวที่ ๑ แสดงคณะ  ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา 
๒.  เลข ๓ ตัวหลัง =  ตัวที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
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รายวิชาหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
 

(๑) วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน  ๓ รายวิชา   
๘๐๕  ๑๐๙      ภาษาอังกฤษชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖) 
  Advanced English  
๘๐๕   ๒๐๒     ระเบียบวิธวีจิัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง (๓) (๓-๒-๖) 

    Advanced Research Methodology  
                                          in Comparative Religion 

๘๐๐   ๓๐๖     วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๒-๖) 
    Buddhist Insight Meditation 

(๒) วิชาเอก (แบบไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน  ๓ รายวิชา 
๘๐๕   ๒๐๓     เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา  (๓) (๓-๐-๖) 

    Comparison of Interpretation in Religious Texts 
๘๐๕   ๓๑๐     ศาสนากับการพัฒนาสังคม (๓) (๓-๐-๖) 

    Religion and Social Development  
๘๐๕   ๓๑๓     ศาสนากับวทิยาการโลกยุคใหม่ (๓) (๓-๐-๖) 

  Religions and Modern World Sciences  
(๓) ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๕   ๒๐๐    ดุษฎีนิพนธ ์ ๕๔  หน่วยกิต 
Dissertation  

   
 

รายวิชาหลักสูตร แบบ ๒.๑ 
 

(๑) วิชาบังคับ   
 ก.วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต   จ านวน  ๖  หน่วยกิต 

๘๐๕  ๑๐๑      พระไตรปิฎกวิเคราะห์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
    Advanced Tipitaka Analysis 

๘๐๕  ๒๐๓      เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
    Comparison of Interpretation in Religious Texts 

ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต    จ านวน ๔ รายวิชา 
๘๐๕  ๑๐๙      ภาษาอังกฤษชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖) 

    Advanced English 
๘๐๕  ๒๐๒      ระเบียบวิธวีจิัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง  (๓) (๓-๒-๖) 

    Advanced Research Methodology  
                                          in Comparative Religion 

๘๐๐  ๓๐๖      วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๒-๖) 
    Buddhist Insight Meditation 
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๘๐๕  ๑๐๗      พัฒนาการแนวคิดใหม่ทางศาสนา (๓) (๓-๐-๖) 
    Development of New Religious Movements 
 

(๒) วิชาเอก   
ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต จ านวน ๖  หน่วยกิต 

๘๐๕   ๓๑๐     ศาสนากับการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
  Religions and Social Development  

๘๐๕   ๓๑๓     ศาสนากับวทิยาการโลกยุคใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
  Religions and Modern World Sciences  

 ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๑ รายวิชา 
๘๐๕   ๓๐๘     รูปแบบความเชื่อทางศาสนา (๓) (๓-๐-๖)  

    Forms of Religious Belief     
(๓) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๘๐๕   ๒๐๔     หลักการสานเสวนาทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
    Principles of Religious Dialogue    

๘๐๕   ๓๐๕     สัมมนาปัญหาศาสนาในปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) 
    Seminar on Current Religious Issues  

๘๐๕   ๓๑๑     ภาษาทางศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)    
                     Language of Religious Studies   
๘๐๕   ๓๑๒    การตีความสัญลักษณ์ทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)  

    Interpretation of Religious Symbols  
๘๐๕   ๓๑๔     การปกป้องความเชื่อทางศาสนาในโลกปัจจุบัน         ๓ (๓-๐-๖) 

                     Religious Believe Apologetics for Real World      
๘๐๕   ๓๑๕     เปรียบเทียบรหัสยนิยมในศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

    Comparison of Mysticism in Religion 
๘๐๕   ๓๑๖    เปรียบเทียบประสบการณ์ทางศาสนา ๓ (๓ -๐-๖) 

    Comparison of Religious Experience  
๘๐๕   ๓๑๗    กระบวนการสร้างความร่วมมือทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)  

             Process of Religious Collaboration      
(๔) ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๕   ๓๐๐    ดุษฎีนิพนธ ์ ๓๖  หน่วยกิต 
                                        Dissertation                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๔) 

  

๓.๑.๔  แผนการศึกษา  
๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 

 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

 
๑ 

วิชาบังคับ 
๘๐๕  ๑๐๙   ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๘๐๕  ๒๐๒   ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง 
วิชาเอก 
๘๐๕  ๒๐๓   เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา     

 
(๓) 
(๓) 

 
(๓) 

 รวมนับหน่วยกิต - 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙) 

 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
 

หน่วยกิต 
 
 

๒ 

วิชาบังคับ 
๘๐๐  ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน   
วิชาเอก 
๘๐๕  ๓๑๐  ศาสนากับการพัฒนาสังคม    
๘๐๕  ๓๑๓  ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕  ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 

 
(๓) 
(๓) 

 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต   ๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙) 

 
ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

๑ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕  ๒๐๐   ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - 
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ชั้นปีที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

๒ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕  ๒๐๐   ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
 

หน่วยกิต 
๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๕  ๒๐๐   ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๒ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
 

หน่วยกิต 
๒ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๕  ๒๐๐   ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๒ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - 
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๓.๑.๔.๒  แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

 
๑ 

วิชาบังคับ 
๘๐๕  ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์ชั้นสูง   
๘๐๕  ๑๐๙  ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๘๐๕  ๒๐๒   ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง 
วิชาเอก 
๘๐๕  ๓๑๐  ศาสนากับการพัฒนาสังคม 

 
๓ 

(๓) 
(๓) 
 

๓ 
 รวมนับหน่วยกิต ๖ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) 
 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

 
๒ 

วิชาบังคับ 
๘๐๐  ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน  
๘๐๕  ๒๐๓  เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา 
วิชาเอก 
๘๐๕  ๓๑๓  ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่   
วิชาเลือก 
xxx   xxx   เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ วิชา 

 
(๓) 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓) 
 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

๑ วิชาบังคับ   
๘๐๕  ๑๐๗  พัฒนาการแนวคิดใหม่ทางศาสนา  
วิชาเอก 
๘๐๕  ๓๐๘  รูปแบบความเชื่อทางศาสนา  
วิชาเลือก 
xxx   xxx   เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ วิชา 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕  ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์   

 
(๓) 
 

(๓) 
 

๓ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๗) 

  

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

๒ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕  ๓๐๐   ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

๑ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕  ๓๐๐   ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา หน่วยกิต 

๒ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕  ๓๐๐   ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต - 

 
๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา ดูจากภาคผนวก ก 

 
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์        

๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่ง 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จ 

ปีท่ี
ส าเร็จ 

อาจารย ์ พระราชสิทธิมุนี * 
(บุญชิต ญาณส วโร) สุดโปร่ง 
ID: ๓-๔๐๐๒-๐๐๒๑๗-๗๐-๓ 

- ปร.ด. (ศาสนศึกษา) 
- พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
- อ.ม.  (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
- พธ.บ.  (ปรัชญาศาสนา) 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๖ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

 

ดร.แสวง นิลนามะ * 
ID: ๓-๔๑๑๓-๐๐๒๒๙-๖๕-๐ 
 

- พธ.ด.  (พระพุทธศาสนา)  
- พธ.ม.  (ปรัชญา) 
- พธ.บ.  (ปรัชญา) 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ดร.ณัทธีร์ ศรีดี * 
ID: ๓-๗๑๐๑-๐๐๙๑๓-๙๕-๒ 
 

- Ph.D.  (Philosophy & Religion) 
- ศศ.ม.  (จริยศาสตร์ศึกษา) 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

- Banaras Hindu University, India 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๒ 
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ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตม
เมธี) อุดมพร 
ID:๓-๔๐๑๗-๐๐๔๘๐-๗๙-๑ 

- Ph.D. (Philosophy) 
- M.A. (Philosophy) 
- พธ.บ. (ปรัชญา) 

- University of Madras, India 
- University of Madras, India 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.กฤต ศรียะอาจ  
ID: ๓-๔๕๑๔-๐๐๐๕๗-๗๐-๒ 

- พธ.ด. (ปรัชญา) 
- พธ.ม. (ปรัชญา) 
- พธ.บ. (ปรัชญา) 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๔๓  
๒๕๓๗ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระราชวรเมธี  (ประสิทธิ์  
พรหฺมร สี) อินทร์กรุงเก่า 
ID: ๓-๗๓๐๕-๐๐๖๘๒-๗๔-๕ 

- Ph.D. (Philosophy) 
- M.A. (Philosophy) 
- พธ.บ. (ปรัชญา) 

- University of Madras, India 
- University of Madras, India 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระมหามงคลกานต์ ตธมฺโม 
(กลางพนม) 
ID:๕-๓๒๐๑-๐๐๐๕๙-๑๑-๑ 

- ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
- พธ.ม. (ปรัชญา) 
- พธ.บ. (ปรัชญา) 

- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

อาจารย์ พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโ  
(ฤทธิทิศ) 
ID:๓-๓๐๑๓-๐๐๒๓๙-๘๗-๗ 

- Ph.D. (Philosophy)  
- M.A. (Philosophy) 
- พธ.บ. (ปรัชญา) 

- University of Madras, India 
- University of Mysore, India 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๒ 
๒๕๓๘ 

อาจารย์ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี 
(เหมประไพ) 
ID:๓-๑๕๐๓-๐๐๑๗๗-๐๘-๒ 

- พธ.ด. (ปรัชญา) 
- พธ.ม. (ปรัชญา) 
- พธ.บ. (ปรัชญา) 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๒ 

อาจารย์ ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ 
ID:๓-๓๔๐๑-๐๑๐๔๔-๙๗-๘ 

- Ph.D. (Philosophy & Religion)  
- M.A. (Philosophy & Religion) 
- ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

- Banaras Hindu University, India 
- Banaras Hindu University, India 
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 

 หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
      -ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์   

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
๕.๑.๑ นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 

เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์  
๕.๑.๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมใน

รายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวัน
ลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ เงื่อนไขอ่ืน ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์  

๕.๑.๔ การเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ การสอบดุษฎีนิพนธ์  ให้
เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์   

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ และ

หลักธรรมอย่างเป็นระบบ และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ  ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือ
ใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ได ้

 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๙) 

  

๕.๓  ช่วงเวลา 
  แบบ ๑.๑ เริ่มท าดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เป็นต้นไป 
  แบบ ๒.๑ เริ่มท าดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑  เป็นต้นไป 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๑.๑  จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต   
แบบ ๒.๑  จ านวน  ๓๖  หน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 
๕.๔.๑  ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบ 
๕.๔.๒  จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์   
๕.๔.๓  จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ และจัดให้มีคลินิกดุษฎีนิพนธ์/คลินิกวิจัย  

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
๕.๕.๑ ในการสอบดุษฎีนิพนธ์นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่

เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินผล
ให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

๕.๕.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง 
๕.๕.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์มีมติให้แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นิสิตต้อง

แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้นก่อนที่จะน าดุษฎีนิพนธ์ฉบับแก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่
นิสิตไม่สามารถส่งดุษฎีนิพนธ์ได้ทันเวลาตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งดุษฎี
นิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้การขยาย
เวลา ต้องอยู่ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันสอบ  หากเกินจากก าหนดนี้ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านและจะต้อง
ด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตเท่านั้น 

๕.๕.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ท าการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ 
ระดับคือ A,  B+, B และ F ส่วนดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์ IP (In 
progress) 

๕.๕.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ในหน้าอนุมัติ  อาจกระท าได้เมื่อ
เห็นสมควรแต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อดุษฎีนิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขทั้ง
รูปแบบและเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๕.๕.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการเสียงข้างมากมีมติให้ผ่าน ให้รวบรวมใบประเมินผลของ
กรรมการทุกท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาด เมื่อทราบผลการประเมินและนิสิต
ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
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หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality มีมารยาททางกาย
และวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตน
เพ่ือพระศาสนา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือท างานเผยแผ่พระ
ศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน  

๔. A – Ability  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  

 

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

๕. C – Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  

 

มีการส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดย
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์
กว้างไกล  

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านศาสนาและสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้น าด้าน
จิตใจและปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณา
การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้     

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

ในการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการประเมินผล 

การเรียนรู ้
๑.๑ ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ด้าน

ศาสนา ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถให้บริการงานวิชาการแก่
สังคม 

๑.๒  มี ศั กยภาพที่ จ ะ พัฒนา
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยหลักการทางพระศาสนา 

๑.๓ สามารถวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาบนฐานของหลั กการและ
เหตุผลและค่านิยมดันดีงาม 

๑.๔ แสดงภาวะความเป็นผู้น า
ด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในพระศาสนา 

๑.๑ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
และภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้เป็นผู้มีน้ าใจเสียสละ อุทิศตน
เพ่ือพระศาสนาและสังคม 

๑.๒ ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่
คิด  เป็นผู้ น าด้ านจิตใจและ
ปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคม 

๑.๓  การจั ดกิ จกรรมใน
รายวิชาที่ เน้นการปลูกฝังให้
นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง 
และแก้ไขปัญหาของตนเองและ
สังคมได้ 

๑.๔ ฝึกฝนภาวะความเป็น
ผู้ น า  ผู้ ต าม  ด้ านคุณธ ร รม
จริยธรรม  

๑.๑  ประเมินด้ วยผลงาน
วิชาการ และการบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑ . ๒  ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย
แบบทดสอบด้ วยการสั ง เกต 
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และ
แบบวัดผล 

๑ . ๓ ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็น
ทีม การท างานวิจัย และการเข้า
ร่วมกิจกรรมในการใช้องค์ความรู้
ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อ
สังคม 

๑.๔ ผู้ เรียนประเมินตนเอง 
และประ เมิ น โ ดย เ พ่ื อนและ
อาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ
แบบวัดผล        

๒. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้     

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

ในการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการประเมินผล 

การเรียนรู ้
๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของ
ส า ข า วิ ช า ศ า ส น า เ ป รี ย บ เ ที ย บ 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้ น ค ว้ า ท า ง วิ ช า ก า ร ห รื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจใน
วิ ธี ก า ร พัฒนาวิ ช า ก า ร สมั ย ให ม่ 
สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาศาสนา
เปรียบเทียบได้ 

๒.๓ มีความเข้าใจทฤษฎี การ
วิจัย  และการปฏิบัติ ในสาขาวิชา
ศ าสนา เ ป รี ย บ เ ที ย บ   ส าม า ร ถ
ประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด

๒ . ๑  จั ด กา ร เ รี ย นรู้ โ ด ย
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้น
ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้ า ใจ
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้น
หลักการทางทฤษฎี และการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ท า ง ป ฏิ บั ติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้
เ กิ ดการคิ ด  วิ เ คราะห์  และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่
กับวิชาการด้านศาสนา 

๒ . ๓  จั ด ใ ห้ มี ก า ร ศึ ก ษ า
ค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการ

๒.๑ ประเมินด้วยการสอบ
ข้อเขียน 

๒.๒ ประเมินด้วยการสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ประเมินด้วยการน าเสนอ
รายงานและการท างานเป็นทีม 

๒.๔ ประ เมินด้ วยการน า
ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์  

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๒๒) 

  

ในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
๒.๔ สามารถพัฒนานวัตกรรม

หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์
ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาองค์กร  เพ่ือตอบสนอง
ความต้ อ งการทางสั งคมในด้ าน
วิชาการด้านศาสนา 

พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
ใหม ่

๒.๔ ส่งเสริมให้มีการวิจัย
และค้นคว้าองค์ความรู้ในคัมภีร์
ของแต่ละศาสนาและน าองค์
ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้     

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

ในการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการประเมินผล 

การเรียนรู ้
๓.๑ สามารถใช้ ความรู้ ท า ง

ทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางศาสนา
อย่างเหมาะสม 

๓ . ๒  ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ล า ก ห ล า ย 
สังเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาความคิดใหม่ๆ 

๓ . ๓  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้าน
พุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

๓.๔ สามารถตัดสินใจในเรื่องที่
ซับซ้อนที่ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

๓.๑ ฝึกทักษะการคิดและ
การแก้ไขปัญหา 

๓.๒ เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   

๓ .๓  เน้ นการ เ รี ยนรู้ ที่
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  

๓.๔ การอภิปรายกลุ่ม 
 

๓.๑ วัดการแสดงออกทางการ
กระบวนการคิดและการแก้ไข
ปัญหา 

๓.๒ วัดผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 

๓.๓ การน าเสนอผลงาน การ
อธิบาย การถามและตอบค าถาม 

๓.๔ การโต้ตอบสื่อสารกับ
ผู้อื่น 

๓.๕ การอภิปรายกลุ่ม 
          
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้     

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

ในการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการประเมินผล 

การเรียนรู ้
๔.๑ มีระเบี ยบวินัย  มีความ

รับผิดชอบในการด า เนินงานของ
ตนเอง ในการพัฒนาความรู้ ของ
ตนเอง องค์กร และสังคม  

๔.๒ สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความ

๔.๑ การจัดกิจกรรมใน
รายวิชาที่เน้นการเรียนการสอน
ที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน 

๔.๒ ฝึกฝนภาวะความเป็น
ผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึง

๔.๑ สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในหลายๆ 
ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น พฤติกรรมความ
สนใจ ตั้งใจเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเอง  
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ซับซ้อนด้วยตนเอง และเปลี่ยนแปลง
สังคมในทางที่เหมาะสม 

๔.๓ สามารถท างานเป็นทีม 
เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ื น  แ ล ะ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน 

๔.๔ แสดงภาวะความเป็นผู้น าใน
องค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้
อย่ า ง เหมาะสมตาม โอกาสและ
สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการท างานของกลุ่ม  

๔.๕ สามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง 
รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดี  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้ อ่ืนในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย 

๔.๓ ฝึกฝนการท ากิจกรรม
เ พ่ือสั งคม และการวางตัวที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

๔ . ๔  ฝึ ก ฝ น ก า ร
ประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา 

 

๔.๒ สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี  ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๔.๓ สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนและงานที่
ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การท างานวิจัย และการ
ร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

  

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้     

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

ในการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการประเมินผล 

การเรียนรู ้
๕.๑ สามารถคัดกรองข้อมูลและ

ใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ  ในการศึกษาค้นคว้ าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและ
ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้
เป็นอย่างด ี

๕.๒ สามารถสื่อสารด้านการพูด  
การอ่าน การฟัง การเขียน และการ
น าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคล
ต่าง  ๆ  ทั้ ง ในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

๕.๓  สามารถใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือ
ประกอบการศึกษาและการท าดุษฎี
นิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร 

๕.๑ จัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การ
วิจารณ์  

๕.๒ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้
ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อื่น  

๕.๓ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
ด้ า น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ประกอบการค้นคว้าและการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

 

๕.๑ การทดสอบความรู้และ
เทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์
ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 

๕.๒ การท างานวิจัย ตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน 

  

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๒๔) 

  

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความ

รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่าง  ๆ ในตารางมีความหมาย
ดังต่อไปนี้     

๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
๑) ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ด้านศาสนา ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่

สังคม 
๒) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทางพระศาสนา 
๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม 
๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในพระศาสนา  

 ๓.๒ ด้านความรู้  
๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 

ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน 
๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาศาสนา

เปรียบเทียบได้ 
๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  สามารถประยุกต์

หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเ พ่ือเชื่อมโยงกับ

การพัฒนาองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการด้านศาสนา 
๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา  

๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางศาสนาอย่างเหมาะสม 

๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์ 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 

๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
       ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ ของตนเอง 
องค์กร และสังคม  

๒) สามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เหมาะสม 

๓) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้ร่วมงาน 

๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  

๕) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๒๕) 

  

๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี

๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด  การอ่าน การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการท าดุษฎีนิพนธ์ 
รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร  
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๒๖) 
 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน                     
๘๐๕ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ชั้นสงู                     
๘๐๕ ๑๐๗ พัฒนาการแนวคิดใหม่ทางศาสนา                     
๘๐๕ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษชั้นสูง                     
๘๐๕ ๒๐๒ ระเบยีบวิธวีิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง                     
๘๐๕ ๒๐๓ เปรยีบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา                     
๘๐๕ ๒๐๔ หลักการสานเสวนาทางศาสนา                      
๘๐๕ ๓๐๕ สัมมนาปัญหาศาสนาในปัจจุบัน                     
๘๐๕ ๓๐๘ รูปแบบความเชื่อทางศาสนา                     
๘๐๕ ๓๑๐ ศาสนากับการพัฒนาสังคม                     
๘๐๕ ๓๑๑ ภาษาทางศาสนศาสตร์                     
๘๐๕ ๓๑๒ การตีความสัญลกัษณ์ทางศาสนา                     
๘๐๕ ๓๑๓ ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่                     
๘๐๕ ๓๑๔ การปกป้องความเชื่อทางศาสนาในโลกปจัจุบัน                      
๘๐๕ ๓๑๕ เปรยีบเทียบรหัสยนิยมในศาสนา                      
๘๐๕ ๓๑๖ เปรยีบเทียบประสบการณ์ทางศาสนา                     
๘๐๕ ๓๑๗ กระบวนการสร้างความรว่มมือทางศาสนา                       
๘๐๕ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑                     
๘๐๕ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๒.๑                     



๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินการศึกษาแต่ละปี 

๔.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๑ 

นิสิตมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการร่วมกับวิชาศาสนาเปรียบเทียบได้  

๔.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๒ 
นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนา

และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางศาสนาเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม นิสิตสามารถท างานวิจัยในหัวข้อที่ตนเอง
สนใจเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบได้ และสามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านศาสนา
เปรียบเทียบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

๔.๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๓ 
นิสิตสามารถน าผลงานการวิจัยของตนเองไปเผยแพร่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนด นิสิตสามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย ได้  
นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่จากงานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร  
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการทางศาสนาเปรียบเทียบได้ 
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หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๑ ไว้ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ

สนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ 
เป็นอย่างน้อย 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  การท าดุษฎีนิพนธ์ จะต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

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 าหรือศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษา 

๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต   
๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต  ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อ
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
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๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น  
(๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
(๒) จ านวนสิทธิบัตร 
(๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
(๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
 ๑) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอ
ดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

๒) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๓) เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
แบบ ๒.๑ 
๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จาก

ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
๒) สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 

เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

๓) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๔) เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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หมวดที ่๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
จัดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

และหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
๑.๑ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ 

และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัว
เองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่

รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๒.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
๒.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
๒.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที ่๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
   ๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
             - จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            - จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
ดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            - มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
            - ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
            - จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
 
๒. บัณฑิต 
              - มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
              - มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
๓. นิสิต 
             - มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิต
ให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจนมีเครื่องมือในการ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
            - ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตร มีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผล
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ติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
            - มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะ  
            - มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
            - มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 
 
๔. คณาจารย์ 
            - มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ตรงหรือสาขาทีส่ัมพันธ์  โดยมีระบบมีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตร โดยมีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
            - มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น า ไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  
มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
            - 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 
            - มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่าง  ๆ  
ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน  
            - มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้การ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
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            - มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า 
มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  
            - มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา
หัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
            - มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมินดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
            - มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
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  
โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indication) 
            มีการวางแผนติดตาม ควบคุมให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 
๒ ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินการงาน
ตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

     

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

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.
๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓๔) 

  

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 

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

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
๗ ปีที่แล้ว 

-     

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- -    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎบีัณฑิตต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - -   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓๕) 

  

หมวดที ่๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอบ 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของ
นิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้นิสิตเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่านิสิตมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 

 
๒. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผล

การท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎี

บัณฑิต 
๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗.๑๐ โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.๕, ๖, ๗ เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับ



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓๖) 

  

การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตอยู่เสมอ 

 
  



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓๗) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓๘) 

  

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ หลกัสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

---------------------------- 
 
๑. หมวดวิชาบังคับ  

ก. วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต    จ านวน  ๖  หน่วยกิต 
๘๐๕  ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์ชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 

Advanced Tipitaka Analysis 
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก  ระบบการถ่ายทอด 

โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก วิเคราะห์และตีความหลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎก   
 

๘๐๕  ๒๐๓  เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
     Comparison of Interpretation in Religious Texts 

ศึกษาระบบการรักษา สืบทอดคัมภีร์ และการตีความคัมภีร์ทางศาสนา รวมถึงทฤษฎีแนวคิด 
ข้อเสนอ และเงื่อนไขเฉพาะในการตีความคัมภีร์ศาสนาในทัศนะนักปราชญ์  ภาษาที่ใช้ในการตีความ รวมถึง
ร่องรอยและตัวอย่างการตีความคัมภีร์ศาสนาฝ่ายเทวนิยมและอเทวนิยม  

 
ข. วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  ๔  รายวิชา 
๘๐๕  ๑๐๙  ภาษาอังกฤษชั้นสูง  (๓) (๓-๐-๖) 

Advanced English 
ศึกษาภาษาอังกฤษโดยการฝึกจริงให้เกิดความช านาญทั้ง ๔ ด้าน  คือ  ด้านการเขียน  การ

พูด  การอ่าน การฟัง  เน้นการอภิปรายประเด็นร่วมสมัย หัวข้อ และค าสอนทางศาสนา  
 

๘๐๕  ๒๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง  (๓) (๓-๒-๖) 
Advanced Research Methodology in Comparative Religions 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัยทางด้านศาสนา ทั้งวิจัยเอกสาร คือ การ

วิจัยเชิงภาษา วรรณกรรมคัมภีร์และหลักค าสอน ตลอดจนงานวิจัยภาคสนามที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคม 
การก าหนดปัญหา แนวคิดที่จะวิจัย การออกแบบวิจัย วิธีเขียนโครงการการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ความสมดุลของ
เรื่องท่ีจะวิจัย ส่วนประกอบของงาน หลักการเขียนรายงานวิจัย การก าหนดกรอบทฤษฎีและองค์ความรู้ที่จะใช้ใน
การวิจัย หลักการวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย  และการเสนอผลการวิจัย 

 
๘๐๐  ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) (๓-๒-๖) 

Buddhist Insight Meditation 
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา 

ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน 
ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น และฝึกภาคปฏิบัติ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๓๙) 

  

 
๘๐๕  ๑๐๗   พัฒนาการแนวคิดใหม่ทางศาสนา  (๓) (๓-๐-๖) 

  Development of New Religious Movements 
  ศึกษาจุดก าเนิด พัฒนาการการสืบทอดความคิด รูปแบบ กฎเกณฑ์ การเคลื่อนไหว และโลก

ทัศน์ของแนวคิดใหม่ทางศาสนาที่มีต้นก าเนิดมาจากศาสนากระแสหลักทั้ง    เทวนิยม และอเทวนิยม ในสังคม
ตะวันออกและสังคมตะวันตก เช่น ฟาหลุนกง ไสบาบา บาไฮ     โอมชินริเกียว โอโช ไซแอนโทโลจี เป็นต้น 

 
๒. หมวดวิชาเอก  

ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต    จ านวน  ๖  หน่วยกิต 
๘๐๕  ๓๑๐  ศาสนากับการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 

Religions and Social Development  
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศาสนาในฐานะเป็นสถาบันส าคัญของสังคม  บทบาทของ

ศาสนาที่มีต่อสังคมตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อแนวคิดคติความเชื่อ ตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งพฤติกรรมและปรากฏการณ์ของประชากรในสังคมที่นับถือศาสนาต่าง ๆ และการ
น าแนวคิดทางศาสนามาเป็นฐานของการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ   

  
๘๐๕  ๓๑๓  ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 

Religions and Modern World Sciences  
ศึกษาแนวคิด ท่าทีทางศาสนาที่มีต่อวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งในประเด็นที่ขัดแย้งทางศาสนา

ฝ่ายเทวนิยมกับศาสตร์สมัยใหม่ ประเด็นความขัดแย้งในศาสนาฝ่ายอเทวนิยมกับศาสตร์สมัยใหม่ และในประเด็นที่
น าไปสู่การสร้างรูปแบบการประนีประนอมในทางหลักการและวิถีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการบูรณาการ
ศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่โดยศึกษาแบบบูรณาการหรือสหวิทยาการที่ครอบคลุมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เน้นการประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายค าสอน ความเชื่อ พิธีกรรม และ
ปรากฏการณ์เชิงสังคมทางศาสนา และการประยุกต์ค าสอนทางศาสนาเพ่ือตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและ
ปัญหาสังคมสมัยใหม่ 
 

ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  ๑  รายวิชา 
๘๐๕  ๓๐๘    รูปแบบความเชื่อทางศาสนา  (๓) (๓-๐-๖)  
        Forms of Religious Belief   
                  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการแบ่งระดับและรูปแบบความเชื่อเฉพาะทางศาสนา และลัทธิที่

เกี่ยวข้องกับศาสนาต่าง ๆ ทั้งฝ่ายเทวนิยมและอเทวนิยม  รวมถึงการผสมผสานแนวคิดระหว่างศาสนา  ลัทธิ  และ
นิกาย การปฏิบัติสืบทอดความเชื่อจากบรรพชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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๓. หมวดวิชาเลือก      จ านวน  ๖  หน่วยกิต 
๘๐๕  ๒๐๔     หลักการสานเสวนาทางศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
         Principles of Religious Dialogue  
                   ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีการสานเสวนาทางศาสนาทั้งฝ่ายเทวนิยมและ อเทวนิยม 

รวมถึงรูปแบบและตัวอย่างเฉพาะในการสานเสวนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การสานเสวนาทางศาสนาในทัศนะ
ของพุทธทาสภิกขุ ซัยยิต กุฏุบ เป็นต้น  

 
๘๐๕  ๓๐๕    สัมมนาปัญหาศาสนาในปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) 

        Seminar on Current Religious Issues  
                 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางศาสนา  ด้านคัมภีร์  หลักค าสอน  ศาสนพิธีด้าน

สังคม  สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติโดยพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ใจความจริงสูงสุด  ทฤษฎีความรู้ และหลักความประพฤติของมนุษย์ที่เป็นประเด็นปัญหาทางศาสนาต่าง ๆ   

 
๘๐๕  ๓๑๑    ภาษาทางศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)  
        Language of Religious Studies   

        ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ระบบ รูปแบบ และโครงสร้างเฉพาะทางภาษาศาสนาทั้งในศาสนา
โบราณและศาสนาปัจจุบัน ทั้งในศาสนาฝ่ายเทวนิยมและอเทวนิยม ที่ใช้รักษาสืบทอด อธิบาย ตีความคัมภีร์ 
เผยแพร่ สาธยาย รวมถึงอิทธิพลทางภาษาศาสนาที่มีต่อสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

๘๐๕  ๓๑๒   การตีความสัญลักษณ์ทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)  
       Interpretation of Religious Symbols 
       ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตีความสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ปรากฏร่องรอยในคัมภีร์ 
ประเพณี ศาสนพิธีกรรม ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปะทางศาสนา และสัญลักษณ์ที่นับเนื่องในลัทธิศาสนาทั้งฝ่าย
เทวนิยมและอเทวนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน  

 
๘๐๕  ๓๑๔      การปกป้องความเชื่อทางศาสนาในโลกปัจจุบัน ๓  (๓-๐-๖)  

                  Religious Believe Apologetics for Real World    
         ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการปกป้องความเชื่อทางศาสนาทั้งในฝ่ายเทวนิยม

และอเทวนิยม ด้วยระบบการให้เหตุผล อธิบาย ตีความ  และการวางเงื่อนไขเฉพาะในทางปฏิบัติตามหลักความ
เชื่อเฉพาะทางศาสนา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
๘๐๕  ๓๑๕     เปรียบเทียบรหัสยนิยมในศาสนา ๓  (๓-๐-๖) 

         Comparison of Mysticism in Religion 
        ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องมหัศจรรย์  ความศักดิ์สิทธิ์  อิทธิฤทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  

มิติเร้นลับในศาสนาโบราณและศาสนาปัจจุบัน รวมถึงเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเฉพาะตามความเชื่อทั้งในศาสนาฝ่าย
เทวนิยมและอเทวนิยม   
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๘๐๕  ๓๑๖    เปรียบเทียบประสบการณ์ทางศาสนา ๓ (๓ -๐-๖) 
        Comparison of Religious Experiences  
        ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ทางศาสนาที่ปรากฏร่องรอยในคัมภีร์หรือวรรณกรรมทาง
ศาสนา ประสบการณ์มหัศจรรย์ การดลใจ การเข้าเงียบ  ประสบการณ์จากการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน 
ประสบการณ์จากการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา บริกรรมภาวนา หลักฐานและพยานประสบการณ์ทางศาสนาทั้งใน
ศาสนาฝ่ายเทวนิยมและอเทวนิยม   
 

๘๐๕  ๓๑๗   กระบวนการสร้างความร่วมมือทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)  
        Process of Religious Collaboration 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสร้างความร่วมมือทางศาสนา มิติการร่วมมือทาง
ศาสนาที่ปรากฏร่องรอยในคัมภีร์จากอดีต  และรูปแบบเฉพาะของการสร้างศาสนสัมพันธ์ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมใน
วิถีชีวิตปัจจุบัน พร้อมตัวอย่างของรูปแบบ กิจกรรมของกระบวนการสร้าง ศาสนิกสัมพันธ์ทั้งในศาสนาฝ่ายเทวนิ
ยมและอเทวนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน  
        
๔.  ดุษฎีนิพนธ์  

๘๐๕   ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ  ๑.๑   จ านวน  ๕๔   หน่วยกิต 
            Dissertation 

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๘๐๕   ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ  ๒.๑   จ านวน  ๓๖  หน่วยกิต 

            Dissertation 
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้

แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้

มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่ส าเร็จการศึกษา และผู้จบเปรียญธรรมเก้า
ประโยค และ 

 ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต่ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการที่
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
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  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

หมวดที ่๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะ

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
  รวมทัง้สิ้น   ๔๘ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น   ๖๐ หน่วยกิต 
 

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ 

และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ 
ภาคการศึกษาปกต ิ
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 ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย ยกเว้น
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อ
รวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 
๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไปค านวนค่าระดับเฉลี่ย
สะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยไม่

น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจาก

ก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์มา

แสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา

ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค

การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิตได้  
w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ ๑๑.๒ 

แล้วแต่กรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา

ปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
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ข้อ  ๑๕  นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาท่ัวไป 

   
หมวดที ่๓ 

การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
 

ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน

และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาค
นั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์ 

 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมาขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ ง  จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวันเปิด

ภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ 

หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตามเงื่อนไขที่ระบุ

ไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียน

รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 
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 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

แรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ  w  ในรายวิชาที่
ถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้  ใน
กรณีเช่นนี้นิสิตจะได้  w  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

 
หมวดที ่๔ 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจท า

การวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับ
รายวิชานั้น 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

 ๒๐.๒  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชา
ใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ในภาคการศึกษา
นั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ  มีผล

การศึกษาระดับและค่าระดับดังนี ้
 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 
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 ๒๑.๒  ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 สัญลักษณ์    ผลการศึกษา 
 S (Satisfactory)    เป็นที่พอใจ 
 U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น

ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ 
 สัญลักษณ์    สภาพการศึกษา 
 I  (Incomplete)    ไม่สมบูรณ ์
 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 าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
 ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น  ๔ 

ระดับดังนี ้   
   ผลการศึกษา    ระดับ 
  ดีเยี่ยม  (Excellent)   A 
  ดี  (Good)    B+ 
  ผ่าน  (Passed)   B 
  ตก (Failed)    F 
 ๒๑.๕  การให ้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 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
 ๒๑.๖  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วยหรือ

เหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

เพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ า

วิชาให้ครบถ้วน  เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาค
การศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับ 

  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับอนุมัติให้
โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 

 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 

 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๑.๑๐  การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ 
๑๙.๑.๓ 

๒๑.๑๑  การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดย
ไม่นับหน่วยกิต 

๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และผล
การศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิต
ไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและ
ใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และผล
การศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิต
ไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้นเป็นระดับ
และใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, B, C 

หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
 ๒๒.๒  นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา

นั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
 ๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมหรือ

อาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
 ๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิตตาม

ข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
ข้อ ๒๓  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย

ประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับรายวิชา
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  

ข้อ ๒๔  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน  และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
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ข้อ ๒๕  รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้นมา
ค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 

 
หมวดที ่๕ 

การท าวิทยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค

การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดที ่๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
 ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
 ๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีที่

หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์   และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  
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หมวดที ่ ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้ 

 ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
 ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
 ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
 ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ข้อ ๓๓  นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือ

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ นิสิตต้องได้รับโทษ
สถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติเสียหาย

หรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 
เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๓๒ 
 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  ยังคงปฏิบัติ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท  
พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้นไป  
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

   
ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
    (พระสุเมธาธิบดี) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙ 
จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
          ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ  
          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
        ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้น
ผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการ
ที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
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           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ 
           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ 
แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค 
           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 หลักสูตรระดบัดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวน
หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ 
ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 
๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วยยกเว้น
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 
 

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

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        
      (พระธรรมสุธี) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๕๖) 

  

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
------------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๕๓  จึงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 

๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก 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  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
            ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๐.๗  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceeding) 

๓๐.๘  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ 

              วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 
              วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๕๗) 

  

              (Peer - review)  และเป็นที่ยอมรับ” 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 
                  
                     (พระธรรมสุธี) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๕๘) 

  

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
----------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗  
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนีก้ับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  กรกฎาคม   พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 
                                                                        
 
               (พระธรรมสุธี) 
                        นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๕๙) 

  

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖๐) 

  

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖๑) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖๒) 

  

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเหน็สมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑  เมื่อวันที่ ๒๗  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

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

ค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

คณบดี 
(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 าของ คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
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ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน                            

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

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปี
ละสี่ครั้ง วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
          
     (พระสุเมธาธิบดี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 

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

รายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ 

หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก 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 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖๕) 

  

 
 

 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ 
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  

ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ  วิปัสสนากรรมฐาน  

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

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับมหาบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน  โดยให้ใช้

กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
 
 

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖๖) 

  

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึง
ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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 และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัด
ให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 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 าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต 
จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
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 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้
เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า
วิทยานิพนธ์ 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. ๒๕๕๐ 
 
  

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

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

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

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

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

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 
 

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖๙) 

  

 ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่านการตรวจ
รูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

 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 ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในแต่
ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และใน
การประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย 

 ๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค าร้อง 
บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 ๖.๗   เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้นทะเบียน

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



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๗๐) 

  

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

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง 

บฑ. ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบั ติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก ยกเว้น 
หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีเหตุผลความ
จ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค าร้อง
และได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ รูป
คน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 

๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

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

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๔ 

การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง
ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖ 
หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
จัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ 
เดือน 

๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่ก าหนดให้
ศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธ์ เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ

โครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับค่า

ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
 ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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 ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 

 ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

 ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 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  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง 

 ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  และ
มีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน  รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

 ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้ง
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย 
 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่

เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  นิสิต

ต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิต
วิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอ
ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือ
ว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 
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๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก 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  อาจกระท าได้

เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่ อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการ
แก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเม่ือทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิต
วิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้

นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  
โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่ เป็นแบบไฟล์ 
Microsoft Word และไฟล์ Adobe PDF จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อผูกพัน
หรืออ่ืน ๆ หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่ต้องการเสนอ
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้ แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา
ให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้

ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้ระเบียบ
นี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๗๔) 

  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๗๕) 

  

 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย และเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

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

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก 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 สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๗๖) 

  

 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึง
ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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 และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัด

ให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
     แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 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 าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 

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

 
๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๗๗) 

  

 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ 
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้
ศึกษา 

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

อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒) แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และ

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

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 

 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๗๘) 

  

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดการพิจารณาหัวข้อและอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 เพ่ือการด าเนินการพิจารณาหัวข้อและอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  มีช่วงระยะเวลาที่แน่นอน  อันจะท า
ให้นิสิตผู้ประสงค์จะขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สามารถวางแผนจัดท าได้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลา
ที่ประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จึงประกาศก าหนดการไว้เป็นแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 

 ครั้งที่  ๑ วันที่ ๒๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 ครั้งที ่ ๒   วันที่ ๒๐ – ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี 
 ครั้งที ่ ๓   วันที่ ๒๐ – ๓๑ สงิหาคม         ของทุกปี 
 ครั้งที่  ๔  วันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤศจิกายน     ของทุกปี 
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
               
                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖ ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

 
 

(พระศรีสิทธิมุนี) 
รักษาการคณบดี 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๗๙) 

  

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษา
เพ่ิมเติม 

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษา
เพ่ิมเติม 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 าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๐) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๑) 

  

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๒) 

  

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๓) 

  

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๔) 

  

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๕) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๖) 

  

 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                               **************** 

 
(๑) พระราชสิทธิมุนี (บญุชิต ญาณส วโร) สุดโปรง่ 

 
๑.  ต าแหน่ง   อาจารย์ 
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๐๕/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕                    (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมภาคปฏิบัติ ๖                     ๑ (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗                     ๑ (๑-๒-๔) 
๑๐๓ ๓๑๔ ศาสนาเปรียบเทียบ                    ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน                             (๓) (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๓๑๕ ศาสนากับปรัชญา                    ๒  (๒-๐-๔) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 
๔.๑ งานวิจัย 

พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร.  “ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการสอบอารมณ์ตามแนวสติปัฏฐาน ๔”. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.  

_________. “วิเคราะห์ผลการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานด้วยสัญญาณคลื่นสมอง
ระบบวิทยาศาสตร์”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  

Phrarajsitthimuni (Vi).“An Analysis of “SATIPAṬṬHĀNA” Insight Meditation 

Praxis at Wat Mahadhatyuwarachrangsarit Rajaworamahaviharo, Thailand”. 

International Journal of the Computer, the Internet and Management. 

Vol.22No.2 (May-August, 2014) pp.64-67. 

_________.  “Intellectual Enhancement based on the Four Foundations of 

Mindfulness “Satipaṭṭhāna 4” Training and the Scientific Brain Signal: 

Electroencephalogram”. International Journal of the Computer, the Internet 

and Management. Vol.26No.3 (September-December, 2018) pp.1-6. 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๗) 

  

๔.๒ หนังสือ 
พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. และ ดร.แสวง นิลนามะ. ความจริงสูงสุดในศาสนา : หลักการศึกษาและ

เปรียบเทียบประเด็นส าคัญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
จ านวน ๓๐๖ หน้า. 

 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๘) 

  

(๒) ดร.แสวง นิลนามะ 
 

๑.  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๐๐๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ มีผล
ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป                             ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรชัญาเบื้องต้น                         ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน              ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๒๔ สานเสวนาทางศาสนา                  ๓ (๓-๐-๖)    

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

๖๐๕ ๑๐๖ เปรียบเทียบความจริงสูงสุดในศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๒๐๗ เปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ในศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๓๐๘ เปรียบเทียบหลักจริยธรรมในศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๑๐๙ สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ              ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

 
๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 

๔.๑ งานวิจัย 
แสวง นิลนามะ. “วิเคราะห์ภาษาคนภาษาธรรม: กรณีภาพประดับมุกมงคล ๑๐๘ ประการ พระบาทพระ

พุทธไสยาส (พระนอน) วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ท่าเตียน) กรุงเทพมหานคร ”. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. (จ านวน ๒๑๐ หน้า). 

___________ “วิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี”.  วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม๒๕๕๙) : ๒๓๑-๒๔๓. 

 
๔.๒ หนังสือ 
พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. และ ดร.แสวง นิลนามะ. ความจริงสูงสุดในศาสนา : หลักการศึกษาและ

เปรียบเทียบประเด็นส าคัญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
จ านวน ๓๐๖ หน้า. 

 
--------------------------------------------- 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘๙) 

  

(๓) ดร.ณัทธีร์  ศรีด ี
 

๑.  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  ๔๔๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓   
มีผลตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

๑๐๔  ๔๐๓  พุทธปรัชญาสิ่งแวดล้อม              ๒  (๒-๐-๔) 
๑๐๓  ๔๑๑  แนวคิดใหม่ทางศาสนา               ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔  ๓๒๖  จริยศาสตร์                             ๓ ( ๓-๐-๖) 
๑๐๔  ๔๑๖  สัมมนาปัญหาปรัชญา                 ๓  (๓-๐-๖) 
๑๐๓  ๓๒๑  ศาสนากับสันติภาพ                   ๓  (๓-๐-๖) 
๑๐๓  ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหม่ทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔)   
๑๐๔ ๔๑๖ Seminar on problem of Philosophy ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๒๖ Ethics                                        ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๒๗ Epistemology                             ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๐๖ Theravada Buddhist Philosophy   ๓  (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๓.๒   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

๖๐๕ ๑๐๖ เปรียบเทียบความจริงสูงสุดในศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๓๑๓ ศาสนากับสันติภาพ                       ๒ (๒-๐-๔) 
๖๐๕ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๑๐๙ สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ               ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

 
๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 

๔.๑ งานวิจัย 
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช, ดวงดี โอฐสู. “ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการ

สร้างเครือข่ายการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่
ประชาคมอาเซียน”.  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๑) : ๙๓-๑๐๕. 

_____________ “โครงการเสริมสร้างสุขภาพและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (ก.ย.-
ธ.ค. ๒๕๖๐) : ๒๙-๔๒. 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๐) 

  

๔.๒ หนังสือ 
ณัทธีร์ ศรีดี, ผศ.ดร.. ปรัชญาศาสนาและประเด็นอภิปรายร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. จ านวน ๒๔๓ หน้า. 
 

------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๑) 

  

(๔) พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตมเมธี) อุดมพร 
 

๑.  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๐๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

๑๐๔ ๔๑๘  ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์                 ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๒๘  สุนทรียศาสตร์                           ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                   ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                   ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๓๖  ศาสนากับปรัชญา                       ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๑๕  ศาสนาโบราณ                           ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะมนุษยศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๓.๒  ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 

๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์               ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๑๐๙ สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ         ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๐ ๒๐๖ สัมมนาวิทยานิพนธ์                  (๓) (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

 
๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 

๔.๑ งานวิจัย 
พระศรีรัตโนบล, ดร. “การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพุทธ”. วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑๕๕-๑๖๕. 
 
๔.๒ หนังสือ 
พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี, ดร. สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๗. จ านวน  ๑๕๐ หน้า. 
ดร. คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ และ พระศรีรัตโนบล,ดร. ศาสนาในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น. คณะพุทธศาสตร์ : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. จ านวน ๓๑๓ หน้า. 
------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๒) 

  

(๕) ดร.กฤต ศรียะอาจ 
 

๑.  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๑๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  มีผลตั้งแต่ 
๑ เมษายน ๒๕๔๘ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรชัญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๔ ๓๒๗ ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนาปัญหาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๒๑ ปรชัญาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๑๓ ศาสนาเต๋ากับขงจื้อ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๔๐๔ พุทธศาสนากับขงจื้อ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๔๑๖ สัมมนาศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 

๖๐๕ ๑๐๙ สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ             ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๓๐๘ เปรียบเทียบหลักจริยธรรมในศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

 
๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 

๔.๑ งานวิจัย 
กฤต ศรียะอาจ, ผศ. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องตรีภาวะสัมพันธ์ในปรัชญาของคานธี”. วารสารมหาจุฬา

วิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๕๓-๖๒. 
๔.๒ บทความวิชาการ/วิจัย 

กฤต ศรียะอาจ. “แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๒๘-๑๓๕. 

๔.๓ หนังสือ 
กฤต ศรียะอาจ. ปรัชญาศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

จ านวน ๓๑๓ หน้า. 
------------------------------------------- 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๓) 

  

(๖) พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า), รศ.ดร. 
 

๑.  ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์ 
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๓/๒๕๓๙  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๙           
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ งานสอน 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน 
จ านวน
หน่วยกิต 

ช.ม./
สัปดาห์ 

ภาค/ 
ปีการศึกษา 

หลักสูตรวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปริญญาเอก) 

สัมมนาปัญหาปรัชญาตะวันออก 
รหัส ๘๐๒ ๓๐๘  (ชั้นปีที่ ๒ ) 

๓ 
 

๓/๔๘ 
 

๑/๒๕๕๙ 
 

หลักสูตรวิชาปรัชญามหาบัณฑิต 
(ปริญญาโท) 

พุทธปรัชญา 
รหัส ๖๐๐ ๑๐๒  (ชั้นปีที่ ๒ ) 

๓ 
 

๓/๔๘ 
 

๑/๒๕๕๙ 
 

หลักสูตรวิชาปรัชญามหาบัณฑิต 
(ปริญญาโท) 

ปรัชญาการศึกษา 
รหัส ๖๐๑ ๑๑๘  (ชั้นปีที่ ๑) 

๓ ๓/๔๘ ๒/๒๕๕๙ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  

สัมมนาการบริหารงานคณะสงฆ์ 
 

๒ 
 

๒/๓๒ 
 

๒/๒๕๕๙ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  

สัมมนาการบริหารงานคณะสงฆ์ 
 

๒ 
 

๒/๓๒ 
 

๒/๒๕๕๙ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการ
เทศนา (ป.ทศ.) 

เทคนิคการเขียนบทเทศนา ๒ ๒/๓๒ ๒/๒๕๕๙ 

 
๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 

๔.๑ งานวิจัย 
พระราชวรเมธี. “การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผ่านการบูรณาการความรู้

เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. 
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๒๘-๑๓๕. 

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. 

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. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๔) 

  

๔.๒ หนังสือ 
พระราชวรเมธี, ดร. “พุทธปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประชาคมอาเซียน”. กรุงเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. จ านวน ๓๑๓. 
______________ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๖๐. จ านวน ๒๑๐ หน้า. 
 

------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๕) 

  

(๗) พระมหามงคลกานต ์ฐิตธมฺโม (กลางพนม) 
 

๑.  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๖๒๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

๑๐๔ ๔๑๓ ปรชัญาตะวันตกสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๑๒ ปรชัญาตะวันตกสมัยกลาง ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๐๔ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๑๖ สัมมนาศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๑๙ ปรชัญาศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๐๕ ปรชัญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์ ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๔ ๓๐๖ ปรชัญาพุทธเถรวาท ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

 
๔.๒   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท/ปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

๖๐๕ ๓๐๘ เปรียบเทียบหลักจริยธรรมในศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๓๑๕ ศาสนากับปรัชญา ๒ (๒-๐-๔) 
๖๐๕ ๒๐๗ เปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ในศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๐ ๒๐๖ สัมมนาวิทยานิพนธ์  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๓๑๖ ศาสนากับสถานะและบทบาทของสตรี ๓ (๓-๐-๖) 
๘๐๒ ๓๑๘ ปรชัญาจิต ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๖) 

  

๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 
๔.๑ งานวิจัย 

พระมหามงคลกานต์ ตธมฺโม, ดร., ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์. “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”. วารสารมหาจุฬา
วิชาการ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๔๖-๕๙. 

 
๔.๒ หนังสือ 

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม (กลางพนม). มนุษยนิยมในบทกวีซีไรต์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ภาพ
พิมพ์, ๒๕๖๐. จ านวน ๔๓๒ หน้า. 

__________.  พระสูตรมหายาน. สุรินทร์: รุ่งธนเกียรติ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๙. จ านวน ๑๓๒ หน้า. 
__________.  ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. สุรินทร์: รุ่งธนเกียรติ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๘. จ านวน ๑๓๒ หน้า. 
__________.  สายธารแห่งปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วารา, ๒๕๕๗. จ านวน ๒๔๗ หน้า. 
__________.  พระพุทธศาสนากุญแจสู่สันติภาพ. สุรินทร์: รุ่งธนเกียรติ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๗. จ านวน 

๑๔๓ หน้า. 
 

------------------------------ 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๗) 

  

(๘) พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ (ฤทธิทิศ) 
 

๑.  ต าแหน่ง    อาจารย์  
     สังกัด    ภาควิชา ศาสนาและปรัชญา 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
 ก. โปรแกรมภาษาไทย  

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 
 

๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

๑๐๔ ๓๐๖  ปรชัญาพุทธเถรวาท 
๑๐๔ ๓๐๓  พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม  
๑๐๔ ๔๐๔  พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ 
๑๐๔ ๓๐๗  ปรชัญาพุทธมหายาน  
๑๐๔ ๔๑๖  สัมมนาปัญหาปรัชญา 
๑๐๓ ๔๑๖  ศาสนากับรัฐศาสตร์ 
๑๐๓ ๓๒๑  ศาสนากับสันติภาพ 
  
ข. โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
๑๐๓ ๒๐๒  Buddhism and Christianity 
๑๐๓ ๓๒๑  Religions and Peace 
๑๐๓ ๔๒๙  Buddhism and Peace 
๑๐๔ ๔๒๙  Buddhism and Confucianism 
๑๐๔ ๔๑๔  Contemporary Indian Philosophy 
๑๐๓ ๔๑๗  Independent Study on Religion 
๐๐๐ ๑๐๙  Religions 
๐๐๐ ๑๕๐  Abhidhamma Pitaka 

 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร  
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 

๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์    
๖๐๕ ๑๐๙  สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ   

คณะพุทธศาสตร์ มจร  
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 
๔.๑ งานวิจัย 

พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโ , ดร., “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกันและปัญหายา
เสพติดของเยาวชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น.”  กองทุนส่งเสริมงานวิจัยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น, ๒๕๕๙. จ านวน ๒๐๐ หน้า. 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๘) 

  

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ,พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร., พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, ดร., 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา,  และร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด.“กระบวนการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรม วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. 
วารสารธรรมทรรศน์ ฉบับที่ ๑๖ No. ๓ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๔๓-๑๕๔. 
 

๔.๒ บทความวิชาการ/วิจัย 
PhramahaJaroon Kittipañño. “The Theravada Buddhist Arguments against Self-

Theory”. Research Link, An International Registered and Referred Monthly 

Journal, Issue -122 Vol-XII (3) (May 2014) pp. 11-18. 

_______. “Ego Free Society: A Study of Theravada Buddhism,”. EDU CRE: A Peer 

Reviewed Journal, An International Journal of Education and Humanities Vol. IV 

No.1 (Jan.-December 2015) pp. 122-126. 

 

--------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๙๙) 

  

(๙) พระมหาขวัญชัย กิตตฺิเมธี (เหมประไพ) 
  
๑. ต าแหน่ง  อาจารย์  
    สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- บันทึกข้อความ จากส่วนงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ ๖๑๐๐.๑/๗๑๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งมอบบุคลากรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๒ ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี              ๒ (๒-๐-๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๓ ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก             ๒ (๒-๐-๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๔ ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา       ๒ (๒-๐-๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๕ ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์            ๒ (๒-๐-๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ ๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา    ๓ (๓-๐-๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๒ ๖๐๒ ๓๐๘ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๓ ๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๔ ๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา             (๓) (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย 
๕ ๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑                        (๓) (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย 
๖ ๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒                        (๓) (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ ๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย มจร 
๒ ๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา (๓) (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย มจร 
๓ ๘๐๒ ๓๐๘ สัมมนาปัญหาปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย มจร 
๔ ๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑    (๓) (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย มจร 
๕ ๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒  (๓) (๓-๐-๖) บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 

๔.๑ งานวิจัย 
พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี ดร.,พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. และ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), 

ดร. “ปัจจัยก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา”.วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๓๘-๕๓. 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๐๐) 

  

นคร จันทราช, พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร. สิปปมงคล ปองภา, เพ็ญพรรณ เฟองฟูลอย และ ณัฐสุภรณ์ 
เตียวเพชรภัสกร. “การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาบริโภคนิยมของวัยรุ่นจังหวัด
อุบลราชธานี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๕๗-
๔๖๘. 

 
๔.๒ บทความทางวิชาการ/วิจัย 
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), ดร.. “เงินกับคุณค่าทางจริยะ : กรณีพระภิกษุจับเงิน”. วารสารมหา

จุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๕. 
______. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงาน ในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารสันติศึกษา

ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๑-๖๕.  
______. “แนวคิดเรื่องนิรโทษกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับ

ที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๓๗๖-๓๘๘. 
______.  “ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา”. วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๓๘-๕๓. 
______. “การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหา บริโภคนิยมของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี”. 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๕๗-๔๖๘. 
 
๔.๓ หนังสือ 
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), ดร. ปัญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิหยดธรรม. ๒๕๖๐. 

จ านวนหน้า ๓๒๓ หน้า. 
 

--------------------------- 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๐๑) 

  

(๑๐) ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ 
 

๑.  ต าแหน่ง    อาจารย์  
     สังกัด    ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เรื่องบรรจุบุคลากร
ใหม่  มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐๔ ๓๐๑ พุทธจริยศาสตร์                   ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๔ ๔๑๐ ปรชัญาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น         ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๔๐๙  ศาสนาอิสลาม                    ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๑๒ ศิลปะทางศาสนา                  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๐๕ แนวคดิปรัชญาพอเพยีงในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๒ ศาสนากับสังคมวิทยา             ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๑๘ ศาสนาในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น       ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๔๑๐ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู            ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๐๑พระพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ-์ฮินดู  ๓ (๓-๐-๖) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๓.๒   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 
๓ 

๖๐๕ ๓๑๕ ศาสนากับปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๐๕ ๓๑๓ ศาสนากับสันติภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
๖๐๕ ๒๐๗ เปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ในศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 
คณะพุทธศาสตร์ มจร 

๔. ผลงานวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง 
๔.๑ งานวิจัย 

พระมหามงคลกานต์ ตธมฺโม, ดร., ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์. “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”. วารสารมหาจุฬา
วิชาการ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๔๖-๕๙. 

๔.๒ หนังสือ 
คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ และพระศรีรัตโนบล,ดร. ศาสนาในจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. จ านวน ๓๑๓ หน้า. 
___________. ศาสนากับปรัชญา (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๖๐. (๒๒๒ หน้า). 
พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) และ ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. จ านวน ๑๙๕ หน้า. 
 

--------------------------- 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๐๒) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประกาศอนุมัติหลักสูตร 
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๐๓) 

  

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๐๔) 

  



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๑๐๕) 

  

 
 

 


