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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ 

ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมือ่วันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  

 

 



 ๓

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ค าน า 
 

 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ และเปิดหลักสูตร
ครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้บัณฑิต 
 ๑.มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาระดับสากล สามารถบูรณา
การองค์ความรู้เฉพาะด้านเข้ากับหลักพุทธธรรมและศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
 ๒.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารการศึกษา สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบ 
ประเมินผลข้อมูล และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได ้
 ๓.มีภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างทีดี ฉลาดสามารถน าความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านกายภาพ สังคม จิตใจ และปัญญา ต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ปรับชื่อหลักสูตรเป็นครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ท าการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา โดยแบ่งเป็นหมวด ตามแนวการ
เขียนรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. ๒) ประกอบด้วย 
  หมวด ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
  หมวด ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  หมวด ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
  หมวด ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
  หมวด ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
  หมวด ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
  หมวด ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  หมวด ๘  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะท างานหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และจะไดน้ าไปใช้ในการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



 ๔

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

สารบัญ 
 

หมวดที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
หมวดที่  ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๕ 
หมวดที่  ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๗ 
หมวดที่  ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๒๑ 
หมวดที่  ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผล ๓๕ 
หมวดที่  ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๓๘ 
หมวดที่  ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๐ 
หมวดที่  ๘ การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๔๗ 
 
ภาคผนวก  ก   ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร  ๔๙ 
ภาคผนวก  ข   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๖๐ 
ภาคผนวก  ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๘๕ 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภาคผนวก  ง ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๘๙ 

  เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ ต.ค.๒๕๔๑) 
ภาคผนวก  จ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙๓ 
   เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก  ฉ ค าสั่งแต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๙๕ 
ภาคผนวก  ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

************** 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา   

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : ๒๕๔๙๑๘๕๑๑๐๐๑๖๗ 
 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Buddhist Educational Administration 
 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education  (Buddhist Educational Administration) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Buddhist Educational Administration) 
 

๓.  วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
 

๔.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒    จ านวน  ๔๒  หน่วยกิต 
 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร  ๒  ป ี
 ๕.๒ ภาษาท่ีใช้   : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา : ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน 
 ๕.๕ การให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา : ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๖.  สถานภาพของหลักสตูร 
 ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖.๒ ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๖.๓ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔/

๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๔  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในการประชุม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 ๖

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๘.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 ๘.๒ ผู้บริหารการศึกษาองค์กรของรัฐ เอกชน หรือคณะสงฆ์ 
 ๘.๓ นักวิชาการศึกษา ครู พนักงานของรัฐ อนุศาสนาจารย์ประจ ากองทัพ 
 ๘.๔ นักพัฒนาสังคม วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระวิปัสสนาจารย์ 
 ๘.๕ นักวิจัย หรือวิชาการอิสระ 
 

๙.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชือ่-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
ชื่อ–ฉายา/สกุล 

และเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ ปีที่ส าเร็จ 

๑ นายเกษม  แสงนนท ์
๓ ๔๓๐๕ ๐๐๔๒๓ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. ศรีปทุม 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๓๘ 

๒ พระครูกิตติญาณวิสิฐ 
(ธนา หอมหวล) 
๕ ๒๑๐๑ ๐๐๐๓๔ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. รามค าแหง 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

๓ พระครูโอภาสนนทกิตติ์ 
(ศักดา โอภาโส/แสงทอง) 
๓ ๑๐๑๖ ๐๐๗๗๕ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ที่ตั้ง : เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลกัสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีการแข่งขันสูง ประชาชนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก 
ท าให้สังคมเป็นสังคมวัตถุนิยมไม่ค่อยค านึงถึงด้านจิตใจ การพัฒนามนุษย์ในสังคมจะต้องพัฒนาทั้งร่างกายและ
จิตใจ โดยอาศัยการศึกษาควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการใช้กับตนเอง องค์กร ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สังคมและวัฒนธรรมมีปัญหาที่เพ่ิมข้ึนทุกวัน เช่น ความรุนแรง  การทุจริตคอรัปชั่น  ความเลื่อมล้ าใน
สังคม  การใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม  การขาดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร  เป็นต้น  การศึกษาวิทยาการ
อย่างเดียวโดยไม่ได้ศึกษาหลักธรรมด้วย ก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ยาก การศึกษาจึงควรควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพจิตใจ  เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรม การด ารงชีวิตของ
มนุษย์จึงสมบูรณ์ได ้
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๑๒.  ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
 ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาและสามารถ
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับการบริหารการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และวัฒนธรรม 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็น
ที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 
ขณะเดียวกันทางหลักสูตรก็ต้องผลิตมหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๔ ด้านคือ จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาพ้ืนฐานภาษาบาลี และวิชาวิปัสสนากรรมฐาน เป็นรายวิชาบังคับที่ก าหนดให้
นิสิตเรียน เพ่ือให้มีความรู้ระดับสากลและเป็นวิชาอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  -ไม่มี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 
  มีแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้อ านวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร 
  ๓. แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร หรือเลขานุการหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์
ผู้บรรยาย และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย 
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หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 ๑.๑  ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
  มุ่งพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง สามารถวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างสากล ทันเหตุการณ์และยุคสมัย Thailand ๔.๐ และสามารถบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนามนุษย์ การบริการ ตลอดถึงการด าเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม สามารถด ารงอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
  ปัจจุบันการบริหารการศึกษาสมัยใหม่ แม้จะมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเป็น
อย่างมาก แต่หลักคุณธรรมและจริยธรรมยังมีจ าเป็นอยู่ทุกยุคสมัย หลักสูตรจึงเน้นการบูรณาการหลักพุทธธรรม
กับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น ให้เป็นสถานศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ด้านบริหารการศึกษาอย่างกว้างขวาง มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้น าในทางวิชาการ 
  ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการใช้งาน และพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา การวิจัย และสร้างสรรองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะกับภาระงานหรือบริการแก่สังคม 
  ๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสม 
เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้เท่าทันสถานการณ์ และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตาม
มาตรฐาน สกอ. คุรุสภา 
และสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
-๒๕๗๙  

- มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับ
มาตรฐาน สกอ. และคุรุสภา 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน  
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐ เอกชน และคณะ
สงฆ ์

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการขององค์กรภาครัฐ 
เอกชน และคณะสงฆ์  

- น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการ
สอน เพิ่มศักยภาพของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ความรู้และความทันสมัย
ของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และการบริการ
วิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนต้องอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการ
สอน การวิจัย และการวัดผล
ประเมินผล สม่ าเสมอ 

- ส่งเสริมคณาจารย์ให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
ต่างๆ 

- ส่งเสริมให้น าความรู้ทั้งทฤษฎี 
และผลจากงานวิจัยไปใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมหรือ
คณะสงฆ์ 

- รายชื่ออาจารย์ที่เข้ารับ
การอบรม 

- ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
วิชาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมี
การส่งเข้าอบรม) 
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หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 

 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
  ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกตมิีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๑ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

๒.  การด าเนินการของหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา โดย
แบ่งเป็นภาคการศึกษา วัน เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน  ดังนี้ 
  ภาคการศึกษาท่ี  ๑   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
   วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
  ภาคการศึกษาท่ี  ๒  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึง เดือนมีนาคม 
   วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
  ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง เดือนพฤษภาคม 
   วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑. จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
ยกเว้นมีประสบการณ์ท างานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบการศึกษา หรือ 
  ๒. จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ บาลีศึกษา ๙  จากระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 
  ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๔. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
  ๕. คุณสมบัติอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 
 
 



 ๑๑

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ๒.๓ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก าหนดการรับสมัครประจ าปีการศึกษา สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ๒. วิธีคัดเลือกอ่ืน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
 ๒.๔  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ปัญหาของนิสิตโดยสรุปมีดังนี้ 
๑. มีความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารการศึกษาน้อย 
๒. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี และการติดต่อสื่อสารน้อย 
๓. มีทักษะด้านการวิเคราะห์สถิติ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาน้อย 
๔. มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ และการเขียนรายงานวิจัยน้อย 
๕. มีความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการศึกษาน้อย 

 ๒.๕  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 
  หลักสูตรมีกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต ดังนี้ 

๑. จัดสอนรายวิชาพ้ืนฐานความรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้จบไม่ตรงสาขา 
๒. สอนเสริมภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล และภาษาบาลีที่เป็นอัตลักษณ์สถาบัน 

  ๓. จัดท าโครงการคลีนิควิทยานิพนธ์ แนะน าการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จตามระยะเวลา 
  ๔. สอนวิธีการใช้นวัตกรรม และเทคนิคการวิเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการน าไปใช้ในการบริหารการศึกษา 
 ๒.๖  แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
 

 ชั้นปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา* 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ชั้นปีที่  ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

 * จัดการศึกษาจ านวน ๒ ห้อง ๆ ละ ๓๐ คน 
 ๒.๗ งบประมาณตามแผน  (คิดเป็นรวมค่ากลางส าหรับทุกแห่ง) 
  ๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ 
  หลักสูตรมีแผนรับนิสิตปีละ ๖๐ รูป/คน แต่ละคนมีค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตลอดหลักสูตรเฉลี่ยคนละ ๑๐๕,๐๐๐ บาท เฉลี่ยต่อปี คนละ ๕๒,๕๐๐ บาท 

รายการรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ค่าธรรมการศึกษา (เหมาจ่าย) 
ประกอบด้วย ค่าบ ารุงการศึกษา, 
ค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าธรรมอื่นๆ 

๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ 

จ านวนนิสิต (คน) ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ 



 ๑๒

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

รวมทั้งสิ้น ๖,๘๒๕,๐๐๐ ๖,๘๒๕,๐๐๐ ๖,๘๒๕,๐๐๐ ๖,๘๒๕,๐๐๐ ๖,๘๒๕,๐๐๐ 
 ๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย 

รายการจ่าย 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. ค่าตอบแทนการบรรยาย (ปีละ ๘ 

วิชาๆ ละ ๔๕ ชม. X ๔ แห่ง รวม
เป็น ๑,๔๔๐ ชม.ๆ ละ ๑,๐๐๐) 

๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 

๒. ค่าตอบแทนกรรมการสอบหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (นิสิต ๑๓๐ 
คนๆ ละ ๒,๕๐๐) 

๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ 

๓. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาวิทยา นิพนธ์ 
(นิสิต ๑๓๐ คนๆ ละ ๒,๕๐๐) ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ 

๔. ค่าตอบแทน กก.สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ (๑๓๐ คน เฉลี่ยคนละ 
๔,๐๐๐) 

๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ 

๕. ค่าพาหนะอาจารย์นิเทศนสิิตฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา 
(เฉลี่ยนสิิต ๑๓๐ คนๆ ละ ๒,๐๐๐) 

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ 

๖. ค่าจัดกจิกรรมเสรมิความเป็นผู้น า
ทางวิชาชีพบริหารการศึกษา (ปีละ 
๒ โครงการ ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐)  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๗. ค่าใช้สอย (๔ แห่ง เฉลี่ยแห่งละ 
๑๐๐,๐๐๐๐) ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๘. ค่าวัสดุ หรือครุภณัฑ์ (๔ แห่ง เฉลี่ย
แห่งละ ๘๐,๐๐๐๐) ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 

๙. ค่าบ ารุงสถาบัน (ร้อยละ ๑๐ ต่อป)ี ๖๘๒,๕๐๐ ๖๘๒,๕๐๐ ๖๘๒,๕๐๐ ๖๘๒,๕๐๐ ๖๘๒,๕๐๐ 

๑๐. รายจ่ายอื่น - - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๔,๔๗๒,๕๐๐ ๔,๔๗๒,๕๐๐ ๔,๔๗๒,๕๐๐ ๔,๔๗๒,๕๐๐ ๔,๔๗๒,๕๐๐ 

 ๒.๘  รูปแบบการจัดการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา 
 ๒.๙  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
 ไม่มี 
 
๓.  หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 
  การเรียนตลอดหลักสูตรมี ๔๒ หน่วยกิต จัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก ๒ ผู้เรียนต้องศึกษา
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา   
 



 ๑๓

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ  ดังนี้ 
  ๑. หมวดวิชาบังคับ หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือวิชาที่ต้องการ
เสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรหรือสถาบัน 
  ๒. หมวดวิชาเอก หมายถึง วิชาแกน หรือวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง รวมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ตรงของนิสิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษา 
  ๓. หมวดวิชาเลือก หมายถึง วิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
  ๔. วิทยานิพนธ์ หมายถึง งานวิจัยหรือการค้นคว้าที่นิสิตท าเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
  ผู้เข้าศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา และท ากิจกรรมทางวิชาการ 
สัมมนา ศึกษาดูงาน และปฏิบัติกรรมฐาน ตามที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์เฉพาะแก่นิสิต สรุปเป็นตารางดังนี้ 

ที ่ โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒* 
๑ หมวดวิชาบังคับ - 
    - วิชาบังคับ นับหน่วยกิต ๙ 
    - วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต (๓) 

๒ หมวดวิชาเอก ๒๑ 
๓ หมวดวิชาเลือก (๓) 
๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒ 

รวมทั้งสิ้น ๔๒ 
            *เลขใน  (....)  เป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
  ภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต โดยก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
 เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ   ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา 
 เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงหมวดวิชา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
 มีรายวิชาที่ต้องศึกษาตามหมวดต่างๆ ดังนี้ 
 
  ๑. หมวดวิชาบังคับ เน้นให้ศึกษาถึงอัตลักษณ์ของสถาบันและเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า และ
วิจัยต่อไป แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
   ๑.๑ วิชาบังคับ  นับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 

๒๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๒-๒-๕) 
 Seminar on Buddhist Integrational Active Learning 
๒๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
 Buddhist Educational Administration Research Methodology 
 



 ๑๔
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๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ๓ (๒-๒-๕) 
 Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration 

๑.๒  วิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน ๑ รายวิชา 
๒๑๐ ๑๐๔ กรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 
 Meditation 

 

  ๒. หมวดวิชาเอก เป็นวิชาเฉพาะสาขาที่ต้องศึกษา โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา และสถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน ๒๑ หน่วยกิต 
 ๒๑๐ ๒๐๑ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา   ๓ (๒-๒-๕) 
  Professional Development in Education 
 ๒๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้น าทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
  Educational Leadership 
 ๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
  Policy and Principle of Educational Administration 
 ๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
  Curriculum Development and Educational Quality Promoting 
 ๒๑๐ ๒๐๕ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
  Quality Assurance in Education 
 ๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๓ (๒-๒-๕) 
  Morality and Professional Ethics 
 ๒๑๐ ๒๐๗ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ๓ (๙๐) 
  Training Experience in Educational Administration 
 

  ๓.  หมวดวิชาเลือก เป็นวิชาเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา อัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นไป
ตามความสนใจของนิสิต ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา (ใช้เป็นหน่วยกิต) 

๒๑๐ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับพุทธบริหารการศึกษา (๓) (๒-๒-๕) 
 English for Buddhist Educational Administration 

 ๒๑๐ ๓๐๒ พ้ืนฐานภาษาบาลี (๓) (๒-๒-๕) 
  Basic Pali Language 
 ๒๑๐ ๓๐๓ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (๓) (๒-๒-๕) 
  School Administration for Excellence 
 ๒๑๐ ๓๐๔ การวิจัยแบบผสานวิธี (๓) (๒-๒-๕) 
  Mixed Methodology Research 
 ๒๑๐ ๓๐๕ การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (๓) (๒-๒-๕) 
  Buddhist School Administration 
 ๒๑๐ ๓๐๖ การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา (๓) (๒-๒-๕) 
  Independent Studies in Buddhist Educational Administration 
 

  ๔) วิทยานิพนธ์ 
  ๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
   Thesis 



 ๑๕

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
  ๓.๑.๔  แผนการศึกษา 
  มีแผนการจัดการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 
 

ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๒๑๐ ๒๐๑ 
 

การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
Professional Development in Education 

๓ (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา 
Buddhist Educational Administration Research Methodology 

๓ (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๒๐๒ 
 

ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Educational Leadership 

๓ (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration 

๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๒ 
 

ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

๒๑๐ ๒๐๓ 
 

นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา 
Policy and Principle of Educational Administration 

๓ (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
Curriculum Development and Promoting Educational Quality 

๓ (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๒๐๕ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

๓ (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Morality and Professional Ethics 

๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๒ 
 

ชั้นปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๒๑๐ ๑๐๔ กรรมฐาน 
Meditation 

(๓) (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๓๐๒ พ้ืนฐานภาษาบาลี 
Basic Pali Language 

(๓) (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ 
Seminar on Buddhist Integrational Active Learning 

๓ (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๒๐๗ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
Training Experience in Educational Administration 

๓ (๙๐) 

 รวม ๖ (๖) 



 ๑๖

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
ชั้นปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXX XXX วิชาเลือก หรือวิชาเสริมที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

..................................................................................  
(๓) (๒-๒-๕) 

๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

๑๒ 

   
 รวม ๑๒ (๓) 

 
  ๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชา 
   ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก   
 
๓.๒  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที่ 
ชื่อ–ฉายา/สกุล 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ 
ปีที่

ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายใน
หลักสูตร/รายวชิา 

๑ นายเกษม  แสงนนท์* 
๓ ๔๓๐๕ ๐๐๔๒๓ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. ศรีปทุม 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๓๘ 

- นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ 

๒ พระครูกิตติญาณวิสิฐ* 
(ธนา หอมหวล) 
๕ ๒๑๐๑ ๐๐๐๓๔ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. รามค าแหง 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

- ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา 

๓ พระครูโอภาสนนทกิตติ์* 
(ศักดา โอภาโส/แสงทอง) 
๓ ๑๐๑๖ ๐๐๗๗๕ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

- กรรมฐาน 

๔ นายสมศักดิ์ บุญปู ่
๓ ๖๖๐๑ ๐๐๕๑๘ xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์
ด้านบริหาร
การศึกษา 

Ph.D. (Social Science) 
M.A. (Political Science) 
พธ.บ. (มานษุยสงเคราะห์ศาสตร์) 

Magadh University, India 
University of Mysore, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๐ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๕ 

- สัมมนากจิกรรมการ
เรียนรู้เชิงพุทธบูรณา
การ 

๕ นายสุทธพิงษ์  ศรีวิชยั 
๔ ๑๐๒๒ ๐๐๐๒๑ xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์
ด้านบริหาร
การศึกษา 

Ph.D. (Educational 
Administration) 
M.Ed. (Educational 
Administration) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

Nagpur University, India 
Nagpur University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๐ 
๒๕๒๖ 

- นโยบายและหลกั
บริหารการศึกษา 

๖ นายอินถา ศิริวรรณ 
๓ ๕๐๑๒ ๐๐๓๓๗ xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์
ด้านบริหาร
การศึกษา 

Ph.D. (Educational 
Administration) 
M.Ed. (Educational 
Administration) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

Magadh University, India 
Pune University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

- คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๗ นายสิน  งามประโคน 
๓ ๓๑๐๘ ๐๐๒๒๖ xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์
ด้านบริหาร
การศึกษา 

Ph.D. (Educational 
Administration) 
M.A. (Educational 
Administration) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

Punjab University, India 
Punjab University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

- ระเบียบวิธวีิจยัทาง
พุทธบริหารการศึกษา 



 ๑๗

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ที่ 
ชื่อ–ฉายา/สกุล 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ 
ปีที่

ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายใน
หลักสูตร/รายวชิา 

๘ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  
ภูริปญฺโญ (กัตยิัง) 
๕ ๔๘๐๕ ๐๐๐๑๙ xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๖ 

- การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙ พระครูสถิตบุญวัฒน์  
(ชาญ ถิรปุญฺโญ) 
๓ ๑๐๑๒ ๐๓๔๗๐ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

- การพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐ พระครูสาทรปริยัติคุณ  
(สนิท ฉนฺทปาโล/ดว้ยอ าพันธ์) 
๕ ๖๒๐๖ ๙๐๐๐๙ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

- การพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๑๑ พระครูภัทรธรรมคุณ  
(อ านาจ อติภทโฺท/ปั้นมยุรา) 
๓ ๑๘๐๔ ๐๐๐๕๙ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

- สัมมนากจิกรรมการ
เรียนรู้เชิงพุทธบูรณา
การ 

๑๒ พระครูวิรุฬห์สุตคุณ  
(อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก/อ้น
ทับ)๓ ๓๐๒๑ ๐๐๓๓๖ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

- พื้นฐานภาษาบาล ี

๑๓ นายบุญเชิด ช านิศาสตร์ 
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๓๖๗ xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (ปฐมวัย) 
กศ.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มมหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๒๖ 

-การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพบริหาร
การศึกษา/
สถานศึกษา 

* ล าดับที่ ๑-๓ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 
  ๓.๒.๒  อาจารย์พิเศษ 
  เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

นิสิตในหลักสูตรจะต้องมีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพและทักษะการเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  ความเป็นผู้น าทางวิชาการ  
การบริหารสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา  หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กิจการ
และกิจกรรมนักเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   ภายใต้การ
แนะน าของผู้บริหารที่เป็นพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง 
  ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรมีความคาดหวังจากนิสิตที่ได้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภาคสนาม ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ความเป็นผู้น าทางวิชาการ  
หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กิจการและกิจกรรมนักเรียน  การประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดถึงหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของการบริหารการศึกษารศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 ๒. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 ๓. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้ 
 ๔. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ 
 ๕. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา/สถานศึกษา ตามหลักการเบื้องต้นยิ่งขึ้น 
 ๖. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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 ๔.๒  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ หรือ ๒ ของนิสิต ชั้นปีที่ ๒ 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
 มีเวลาฝึกการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๙๐  ชั่วโมง ดังนี้ 
 ๑. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ๘-๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
 ๒. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ๘–๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
 ๔.๔ กระบวนการประเมินผล 
 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลจากความรู้ ทักษะ สมรรถภาพ และหลักฐาน ดังนี้ 
 ๑. ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา 
 ๒. ความร่วมมือในการสัมมนาโครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
 ๓. ทักษะและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๔. ความสามารถในการบูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหา 
 ๕. ประเมินจากสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  ความ
เป็นผู้น าทางวิชาการ  การบริหารสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา  หลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  กิจการและกิจกรรมนักเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถอธิบายทฤษฎีและน ามาประยุกต์ในการท าวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่สามารถท าส าเร็จในเวลาที่ก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 หลักสูตรคาดหวังว่านิสิตที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยตามกระบวนวิจัยที่เป็นสากลได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ประยุกต์ศาสตร์ด้านบริหารการศึกษากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. บูรณาการหลักพุทธธรรมกับการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 ๕. เขียนรายงานเพ่ือน าเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๓ ช่วงเวลา 
 นิสิตศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต  จึงจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 
 หลักสูตรได้เตรียมการเพ่ือการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต ดังนี้ 
 ๑. มีการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 
 ๒. อบรม สัมมนา หรือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 
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 ๓. แต่งตั้งปรึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต 
 ๔. จัดให้มีคลีนิควิจัยและก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
 ๕. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 ๖. มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 ๗. มีคู่มือการเขียนรายงานการวิจัย 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 มีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 ๑. นิสิตศึกษารายวิชาครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด และได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
 ๒. นิสิตใช้เวลาในการท าการวิจัยไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
 ๓. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล 
 ๔. มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
 ๕. หากคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้แก้ไข ต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๖. การประเมินผลวิทยานิพนธ์ก าหนดเป็น ๔ ระดับคือ A,  B+, B และ F 
  ๗. วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแก้ไขท้ังรูปแบบและเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
จึงจะลงนามในหน้าอนุมัต ิ
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หมวดที่ ๔ 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอน  และการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน 
 หลักสูตรมีแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์ของนิสิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ๙ ประการ เรียกว่า “นวลักษณ์” ตาอักษรย่อภาษาอังกฤษ “MAHACHULA” มี
ความหมาย ดังนี้ 

M – Morality มีมารยาททางกายและวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
A – Awareness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
A – Ability มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
H – Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
U – Universality  มีโลกทัศน์กว้างไกล 
L – Leadership มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

โดยมีกลยุทธ์หรือกิจกรรมส าหรับนิสิตพัฒนานิสิต ดังสรุปในตารางนี้ 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑.  มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
แก้ไขปัญหาบนหลักการเหตุผลและ
ค่านิยมดันดีงาม มีภาวะผู้น าด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างใน
สังคมได้ 

- จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฝึกฝนความมี
น้ าใจ เสียสละเพ่ือพุทธศาสนาและสังคม 

- ฝึกฝนการกระท า การพูด การคิด ให้ตั้งอยู่บนความ
เมตตากรุณา ลด ละ อกุศลต่างๆ 

- จัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิต
มีระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไขปัญหาของ 
ตนเองและสังคมได้บนพ้ืนฐานของเหตุผล 

- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การ
บริหารการศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง 
สามารถบูรณาการกับหลักพุทธธรรมได้ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร 
ตอบสนองความต้องการทางสังคม 

- จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้
นิสิตมีความเข้าใจหลักการบริหารการศึกษา ปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับ
การบูรณาการพุทธธรรมและการบริหารการศึกษา 

- มีแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง ใน
การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 

- ส่งเสริมให้มีการวิจัย ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใน
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
พระไตรปิฎก และน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

๓. สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ 
ทางการบริหารการศึกษาได้ สามารถ
ค้นคว้า สรรหา แก้ปัญหา พัฒนาและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย 
ในระดับชาติ และนานาชาติได้ 

- ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 

- เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้
จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ และวิธีการ
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 

- จัดประชุม สัมมนา หรืออภิปรายกลุ่ม 
๔. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมได้
ตามโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ 
สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ประเมิน
ตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มี
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

- ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึง
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่นเมื่อท างานเป็นทีม 

- ฝึกการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม และการวางตัวที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

- ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 

๕. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งใน
วงการวิชาการวิชาชีพ ชุมชน การ
ค้นคว้าข้อมูล การศึกษา และการท า
วิทยานิพนธ์ 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะด้าน เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้สถิติ และเทคโนโลยี 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสต่างๆ 
ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือค้นคว้า วิจัย การศึกษา และ
การน าเสนอผลงานต่างๆ 

๖. มีทักษะวิชาชีพทางด้านบริหาร
การศึกษาและบริหารสถานศึกษา 
สามารถจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และน าองค์กรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

- จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเสริมความรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์
รายวิชา และน าเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 

- อบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรมเสริม เพื่อให้
นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพประกอบการค้นคว้า
รายงาน และการท าวิทยานิพนธ์ 

- ฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา
และบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีองค์กร
วิชาชีพก าหนด 

- ให้มีการรายงานและการแสดงออกถึงความเป็นผู้น า
ทางวิชาการและวิชาชีพการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑  คุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ 

๑) เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคม 
๒) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม 
๔) มีภาวะผู้น าด้านความประพฤติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็ นผู้มี

น้ าใจ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 
๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไขปัญหาของ 

ตนเองและสังคมได้ 
๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒.๑.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล 
๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล 
๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรม

ในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล 

 ๒.๒  ความรู้ 
 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ 

๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน 

๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาได้ 

๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประยุกต์
หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 

๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาองค์กร  เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
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๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนาด้านการบริหาร
การศึกษา 

๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล 

๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน 
๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
๓) ประเมินด้วยการน าเสนอรายงานและการท างานเป็นทีม 
๔) ประเมินด้วยการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  

 ๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
 ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ 

๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสม 

๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์ 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 

๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

๔) สามารถตัดสินใจเรื่องท่ีซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง 
๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ใช้ปัญหากระตุ้นการเรียนรู้ 
๔) การอภิปรายกลุ่ม 

 ๒.๓.๓  กลยุทธ์ในการประเมินผล 
๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 
๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบค าถาม 
๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 
๕) การอภิปรายกลุ่ม 

 ๒.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ 

๑)  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ของตนเอง 
องค์กร และสังคม 

๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เหมาะสม 

๓)  สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน 
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๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  

๕) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 

๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเมื่อท างานเป็นทีมและท างานวิจัย 

๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และการวางตัวที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 

 ๒.๔.๓  กลยุทธ์ในการประเมินผล 
๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 

เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 
๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การ

ท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
 ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑  ผลการเรียนรู้ 

๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด  การอ่านการฟังการเขียนการน าเสนอ สื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้ง
ในวงการวิชาการวิชาชีพและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการท า
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร 
 ๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ การวิจารณ์ 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดย

ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้า

และการท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒.๕.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล 

๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 

 
 
 



 ๒๕

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ๒.๖ ด้านทักษะวิชาชีพ 
 ๒.๖.๑  ผลการเรียนรู้ 
  ๑) สามารถพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  ๒) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าความรู้ ความคิด และน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  ๓) สามารถนิเทศหรือแนะแนวการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญของการศึกษาท่ีจะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนในสังคม 
  ๔) สามารถบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่มีปัจจัยในการบริหาร เช่น บุคลากร งบประมาณ 
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง 
  ๕) สามารถพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมนักเรียน เพ่ือให้งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ
การส่งเสริมทักษะของนักเรียนอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
  ๖) สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
และข้ันตอนทางวิชาการ สามารถน าไปบูรณาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) เป็นผู้ด ารงตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่าง
ด้านความประพฤติแก่ครู นักเรียน และชุมชนได้ 
 ๒.๖.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

๑) จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะตามขอบข่ายเนื้อหาวิชาต่างๆ เต็มที่ 
๒) จัดกิจกรรมการเสริมความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะตามวัตถุประสงค์รายวิชา และน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ได้ด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อื่น 
๓) อบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะแต่ละด้านตามทักษะวิชาชีพที่

ระบุ  ประกอบการค้นคว้ารายงาน และการท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒.๖.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล 

๑)  การทดสอบความรู้ การวิเคราะห์ วิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
๒)  การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติ  การพิสูจน์วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง แม่นย า 
๒)  การท างานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
     (Curriculum  Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมาย
ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๑) เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคม 
๒) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม 
๔) มีภาวะผู้น าด้านความประพฤติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๓.๒ ด้านความรู้  
๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน 
๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา

พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาได้ 
๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประยุกต์

หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับ

การพัฒนาองค์กร  เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา  

๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสม 

๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์ 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 

๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

๔) สามารถตัดสินใจเรื่องท่ีซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ของตนเอง 
องค์กร และสังคม  

๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เหมาะสม 

๓) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน 

๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  

๕) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 ๒๗

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด  การอ่านการฟังการเขียนการน าเสนอ สื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้ง
ในวงการวิชาการวิชาชีพและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการท า
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร 
 ๓.๖ ด้านทักษะวิชาชีพ 
  ๑) สามารถพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  ๒) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าความรู้ ความคิด และน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  ๓) สามารถนิเทศหรือแนะแนวการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญของการศึกษาท่ีจะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนในสังคม 
  ๔) สามารถบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่มีปัจจัยในการบริหาร เช่น บุคลากร งบประมาณ 
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง 
  ๕) สามารถพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมนักเรียน เพ่ือให้งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ
การส่งเสริมทักษะของนักเรียนอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
  ๖) สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
และข้ันตอนทางวิชาการ สามารถน าไปบูรณาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) เป็นผู้ด ารงตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่าง
ด้านความประพฤติแก่ครู นักเรียน และชุมชนได้ 
  



 ๒๘
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู ้

๓. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ 

๕. ด้านทักษะ
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยีฯ 
๖. ด้านทักษะวิชาชพี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

หมวดวชิาบังคับ                            
๒๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ 
Seminar on Buddhist Intregation Active Learning 

                           

๒๑๐ ๑๐๒ วิธกีารวจิัยทางพุทบริหารการศึกษา 
Buddhist Educational Administration Research Methodology                            

๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
Innovation and technology for Buddhist school administration                            

๒๑๐ ๑๐๔ กรรมฐาน 
Meditation 

                           

หมวดวชิาเอก                            
๒๑๐ ๒๐๑ การพัฒนาวิชาชพีทางการศึกษา 
Professional Development in Education 

                           

๒๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Educational Leadership 

                           

๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา 
Policy and Principle of Educational Administration 

                           

๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
Curriculum Development and Educational Quality Promoting                            

๒๑๐ ๒๐๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

                           

๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Morality and Professional Ethics 

                           

๒๑๐ ๒๐๗ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบรหิารการศึกษา 
Training Experience in Educational Administration 

                           



 ๒๙
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รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู ้

๓. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ 

๕. ด้านทักษะ
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยีฯ 
๖. ด้านทักษะวิชาชพี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

หมวดวชิาเลือก                            
๒๑๐ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการบรหิารการศึกษา 
English for Educational Administration 

                           

๒๑๐ ๓๐๒ พื้นฐานภาษาบาล ี
Basic Pali Language 

                           

๒๑๐ ๓๐๓ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
School Administration for Excellence 

                           

๒๑๐ ๓๐๔ การวจิัยแบบผสานวิธ ี
Mixed Methodology Research 

                           

๒๑๐ ๓๐๕ การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
Buddhist School Administration 

                           

๒๑๐ ๓๐๖ การศึกษาอิสระทางพุทธบรหิารการศึกษา 
Independent Studies in Buddhist Educational Administration                            

วิทยานิพนธ์                             

๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ ์
Thesis 

                           

 



๓๐ 
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๔. ความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 จบการศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 นิสิตมีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธ
บริหารการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งยังสามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการบริหารการศึกษาได้ สามารถค้นคว้า 
สรรหาแก้ปัญหา พัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได้ 
 จบปีการศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
 นิสิตมีความรู้และเข้าใจกรรมฐานน าไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิต เข้าใจพ้ืนฐานภาษาบาลี 
สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ มีทักษะและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารการศึกษาที่ได้จากการลงพ้ืนที่เก็บประสบการณ์ ๙๐ ชั่วโมง และพัฒนาวิทยานิพนธ์สามารถ
ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ส าเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
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หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผล 

 
๑. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย ๗ ระดับ (บฑ.มจร.๔๙) ดังนี้ 

ระดับ* ค่าระดับ 
เกณฑ์คะแนน 

วิชาเลือก วิชาบังคับ/วิชาเอก 
A ๔.๐ ๙๕ – ๑๐๐ ๙๕ – ๑๐๐ 
A- ๓.๖๗ ๙๐ – ๙๔ ๙๐ – ๙๔ 
B+ ๓.๓๓ ๘๕ - ๘๙ ๘๕ - ๘๙ 
B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ ต่ ากว่า ๘๐ 
C ๒.๐๐ ๗๐ - ๗๔  
F ๐ ต่ ากว่า ๗๐  

* ถ้าเป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต  ให้แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
 สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
 S  (Satisfactory)  เป็นที่พอใจ 
 U  (Unsatisfactory)  ไม่เป็นที่พอใจ 

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การท าวิทยานิพนธ์ จะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน และกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ท าการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต แล้วน าผล
ที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพ การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการ
สอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือ
ศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจาก
มหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๒. ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 



๓๒ 
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  ๓. ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะ
ต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  ๕. ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้า
ศึกษาต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
  ๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
  ๗. ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น  
  ๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
  ๒) จ านวนสิทธิบัตร 

 ๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
  ๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นิสิตต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ครบ จึงจะส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

๑. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ 

๒. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๓. ผ่านการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
๔. สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕. ต้องสอบผ่านวิชาภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๖. ปฏิบัติกรรมฐาน สะสมวันได้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 

 



๓๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมวดที ่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรมีการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
 ๑. จัดปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 
 ๒. มอบหมายภาระและบทบาทหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบัน 
 ๓. ส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. แนะน าให้ทราบถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
 ๕. แนะน าให้เข้าใจหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
 ๖. มีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ มีการนิเทศการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 ๗. มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 ๘. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาสคณาจารย์
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อปี 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
 หลักสูตรมีแนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
 ๑. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ 
โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 ๒. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 ๓. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  
 ๔. มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
 ๕. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  หลักสูตรมีแนวทางในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  ๑. การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
  ๒. การฝึกอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ 



๓๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๓. การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  ๔. การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมวดที ่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร พร้อมทั้งมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
  ๒. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  ๓. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ๔. มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ 
  ๕. มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 
  ๖. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร 
  ๗. มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหัวข้อหลัก ดังนี้ 
    ๑) การท าวิทยานิพนธ์ 
    ๒) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
    ๓) การน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนิสิตสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางพระ 
พุทธศาสนาดา้นบริหาร
การศึกษา 

๑. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ (หากมีการก าหนด) 

๑. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอ 

๒. กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถใน
วิชาการวชิาชีพที่ทนัสมัย 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ ๔ ปี 

๒. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

๓. ตรวจสอบและปรบัปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

๓. จัดแนวทางการเรียนในวชิาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้
นิสิตได้ศึกษาความรู้ทีท่ันสมัยดว้ยตนเอง 

๓. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าประวัติอาจารย์ด้านคุณวฒุิ
ประสบการณ์ และการพฒันา
อบรมของอาจารย์ 



๓๖ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

๔. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดให้มีผู้สนับสนนุการเรียนรู้และหรือ
ผู้ช่วยสอน เพื่อให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 

๔. จ านวนบุคลากรผู้สนบัสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนนุการเรียนรู้ 

 ๕. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวฒุิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโท  หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปีมีจ านวนคณาจารย์
ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

๕. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนนุ
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้โดยนิสิต 

 ๖. สนับสนนุให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ในทางวชิาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวชิาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือในด้านที่เก่ียวข้อง 

๖. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ
ทุก ๒ ปี 

 ๗. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและตา่งประเทศ 

๗. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ ๔ ปี 

 ๘. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี 
และภายนอกอย่างน้อยทุก ๔ ป ี

๘. ประเมนิผลโดยบัณฑิตผูส้ าเร็จ
การศึกษาทุกๆ ๒ ป ี

 ๙. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนสิิต อาจารย์ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือวิจัยงบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ 

 

 ๑๐. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยมหาบัณฑติที่
ส าเร็จการศึกษา 

 

 
๒. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือการผลิตให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑. มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ  ๕  ปี 

  ๒. มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนายจ้าง (ทุกๆ ปีการศึกษา) 
 ๓. มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการท างานของมหาบัณฑิต เพ่ือให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 ๔. มีผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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๓. นิสิต 
 ๓.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ หลักสูตรด าเนินการดังนี้ 
  ๑. มีกระบวนการรับนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ๒. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน 
  ๓. มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 
  ๔. มีการควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคลีนิควิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต 
  ๕. มีการแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา สถานภาพนิสิต) 
 
๔. อาจารย์ 
 ๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีระบบการคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 

๑. มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
๒. มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเรียนการสอน 

 ๓. อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์จะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร การท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๔.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มีการแต่งตั้งและเชิญอาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย อภิปราย สัมมนา 
สม่ าเสมอ 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๑ หลักสูตร 
  มีการออกแบบและประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. มีการออกแบบหลักสูตร หน่วยการเรียน ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และคุรุ
สภา 
  ๒. มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
 ๕.๒ การเรียนการสอน 
  มีแผนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑. มีแผนการเรียน การปรับปรุงแผน และวิธีการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาให้ทันสมัย
เสมอ 
  ๒. จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมเรียนรู้ การสัมมนาวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 
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 ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
  มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น แบบประเมิน
ตามประเด็นหรือหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจ  การท าแบบทดสอบ  การน าเสนอรายงานโดยนิสิต 
 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑ การบริหารงบประมาณ 
  มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อ คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน มีคุณภาพ เพียงพอและเหมาะสมทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิต 
 ๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราเฉพาะทาง งานวิจัย สิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลยีเ พ่ือ
การศึกษา และอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
  ต าราภาษาไทย ๑๐๓,๓๐๐ เล่ม 
  ต าราภาษาอังกฤษ ๑๒,๗๙๐ เล่ม 
  วารสารภาษาไทยและอังกฤษ ๒๕๐ ชื่อเรื่อง 
  ฐานข้อมูลออนไลน์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชื่อเรื่อง 
 นอกจากนี้ ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา ผลการวิจัย 
หนังสือ ในรูปแบบสื่อ Online และสื่อ Offline ที่เป็น VCD, DVD, CD-ROM, แผนที่ และบริการ
ห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal-Link) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรได้จัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดังนี 
  ๑. มีห้องสมุดคณะครุศาสตร์ และประสานงานกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ
หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
  ๒. อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 ๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีการประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน์
อุปกรณ ์ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ 
 
๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicatore) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปี การศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม  TQF  ต่อไป  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ  มีการด าเนินงานตามข้อ 
๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

× × × × × 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

× × × × × 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๕, ๖ ภายใน  
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

× × × × × 

๕. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

× × × × × 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่ผ่านมา 

 
× × × × 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

๙. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 
ต่อไป 

× × × × × 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  ๓.๕ จากคะแนน  ๕.๐  

× × × × 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐   

× × × 
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หมวดที่  ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการศึกษา ดังนี้ 

 ๑. อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนจากการทดสอบย่อย สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การโต้ตอบ และการตอบค าถามของเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 

 ๒. ประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
 ๓. ปรับเปลี่ยนวิธีสอน หรือทดสอบความรู้แบบใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

โอกาสต่อไป 
 ๔. การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือจากนิสิต 
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดังนี้ 
 ๑. ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น ทักษะความรู้ กลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา  การชี้แจงเป้าหมายการเรียน วัตถุประสงค์รายวิชา การวัดและประเมินผล และการ
ใช้สื่อการสอน 
 ๒. ให้อาจารย์ประเมินตนเอง และโดยเพื่อนร่วมงาน 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
 เปิดโอกาสให้นิสิตและศิษย์เก่าประเมินหลักสูตรโดยการ 

 ๑. ให้นิสิตทุกชั้นปีประเมินหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดท้ายแต่ละปีการศึกษา 
 ๒. ให้ศิษย์เก่าประเมินทางออนไลน์ หรือในโอกาสประชุมศิษย์เก่า หรือตามโอกาสที่

เหมาะสม 
๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
 มีการสัมภาษณ์หรือสอบถามจากสถานประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิตถึงความพึงพอใจ 
๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

 มีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน 
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 ถ้าได้รับทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา จะด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ทันที ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก ๕ ปี เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ มีกระบวนการท างาน
ตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. น าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
 ๓. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
 

******************* 
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ภาคผนวก  ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๔๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
๑. หมวดวิชาบังคับ 

 
 เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือวิชาที่ต้องการเสริมสร้าง
คุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรหรือสถาบัน แบ่งเป็นวิชาบังคับนับหน่วยกิต และไม่นับหน่วยกิต 
 
๑.๑ วิชาบังคับ  นับหน่วยกิต  จ านวน  ๙  หน่วยกิต 
๒๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๒-๒-๕) 

Seminar on Buddhist Integrational Active Learning 
ศึกษาหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา  พระไตรปิฎกและเอกสารวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย  บทบาทคณะสงฆ์กับการศึกษา  
การบูรณาการพุทธธรรมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
การบริหารจัดการให้เกิดการช่วยเหลือดูแลผู้เรียน 
Educational system and administration in Buddhism, Tipitaka and Buddhist 
textbooks, Thai Sangha educational system, Sankha role in Education, 
Buddhist integrated active learning, learners' skills, discipline and morality 
development, supervising and caring of learners, activity  and students' 
affairs management 

 
๒๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 

Buddhist Educational Administration Research Methodology 
ศึกษาหลักการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  พุทธวิธีการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยทางการศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนการวิจัย  การเขียนโครงร่างวิจัย  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เครื่องมือการ
วิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย  โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเขียนรายงานการวิจัย 
โปรแกรมประยุกตเ์พ่ือการน าเสนอผลการวิจัยในเวทีต่างๆ  
Knowledge seeking and building a new body of knowledge through 
research, buddhist research methodology, researher ethics, types of 
research, educational research, research process and step, research 
proposal writing, documents and research works concerned, research 
instrument, population and sample, research conducting, statistics used in 
research, application for data analysis, application for research report 
writing and presentation  
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๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ๓ (๒-๒-๕) 
Innovation and Technology for Buddhist School Administration 
ศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  บทบาทครูและนักเรียนวิถีพุทธ  เทคนิคการสอนและ
สื่อการศึกษาวิถีพุทธ  พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑  โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา  การสร้างผัง
มโนทัศน์  และการสร้างโมเดลทางการศึกษา   
Buddhist school administration,  Buddhist teacher and student role, 
Buddhist teaching technic and learning media, information technology 
fundamental, Management information system, Information technology 
for school administration, Innovation and technology for education in ๒๑st 
Century, Application for learning media, mind map and model creation 

 
๑.๒ วิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๑ รายวิชา 
๒๑๐ ๑๐๔ กรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 

Meditation 
ศึกษาความเป็นมาของการบริหารจิตและการเจริญสติ  การก าเนิดและองค์ประกอบของ
ชีวิตมนุษย์  ที่สุดสองอย่างและทางสายกลาง  ธุระ ๒ กรรมฐานหรือภาวนา ๒ 
ประโยชน์ของกรรมฐาน  อุปสรรคของกรรมฐาน  การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน  ส านัก
กรรมฐานสายต่างๆ  กรรมฐานในชีวิตประจ าวัน  แนวโน้มการปฏิบัติกรรมฐานในสังคม
โลก  หลักพุทธธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Background of mental training and mindfulness cultivation, origin and 
factors of human life, two extreme practices and the Middle Path, two 
types of dhura, two types of meditation, the practice of the Four 
Foundations of Mindfulness, meditation centers, mental training and 
mindfulness development in daily life, tendency of mental training and 
mindfulness development in society, Buddha-dhamma for education and 
life quality development 

 
๒. หมวดวิชาเอก 

 เป็นวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง 
รวมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงของนิสิต มี
เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษาของคุรุสภา (๒๑ 
หน่วยกิต) 
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๒๑๐ ๒๐๑ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
Professional Development in Education 
ศึกษาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของนักบริหาร  การพัฒนาวิชาชีพเชิงพุทธ  ความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ  สถาบันหรือองค์กรทางวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา กระบวนการผลิตครูและผู้บริหารมืออาชีพ  การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ
บริหาร  การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
Spirit and ideal of administrator, ideal of Buddhist administrator, buddha-
dhamma in professional development, professional administrator, 
professional organization or institution, professional standard, school 
administrator, professional teacher and administrator producing process, 
knowledge management and administration, research for professional 
development 

 
๒๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้น าทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 

Educational Leadership 
ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าเชิงพุทธ  พฤติกรรมและบทบาทผู้น ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลง  การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  การบริหารงานระบบ
เครือข่าย  การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ท้องถิ่น  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู 
Concept and theory of leadership, Buddhist leadership, leadership 
behavior and role in social change, leadership development, motivation 
building, decision making, reaction and peer-development, risk and 
conflict management, community and local relation building, educational 
supervision 

 
๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 

Policy and Principle of Educational Administration 
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร  การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ  
นโยบายและการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา  การบริหารองค์กรและหน่วยงาน
ทางการศึกษา  การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารงานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่  การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
Concept and theory of educational administration, Buddhist educational 
administrator, educational administration effectiveness increase planning, 
educational organization and unit, administration of personnel, budget, 
finance, accounting and procurement, student affairs administration, laws 
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and regulations concerning education and school administrator, modern 
innovation and technology in educational administration 

 
 
๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 

Curriculum Development and Educational Quality Promoting 
ศึกษาหลักปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษาเชิงพุทธ  หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเชิงพุทธ  หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ  การพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลหลักสูตร  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Principle of educational philosophy, Buddhist educational philosophy, 
Buddha-dhamma in educational quality promoting, educational 
curriculum in Thailand and other countries, curriculum development and 
curriculum in school, knowledge management and teaching techniques, 
learning resource and environment development for learning promoting, 
students’ potential development, learning measurement and evaluation, 
research for educational development, curriculum assessment 

 
๒๑๐ ๒๐๕ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 

Quality Assurance in Education 
ศึกษาหลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก  การก าหนดตัวบ่งชี้ต่างๆ  การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  การน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  บูรณาการพุทธธรรมกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
Principle of educational quality assurance, Buddist educational quality 
assurance, internal and external quality assurance, educational quality 
assurance process, indicators specified, educational quality assurance 
invigilation,  educational quality assurance monitor, putting the 
educational quality assurance result into educational development  

 
๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๓ (๒-๒-๕) 

Morality and Professional Ethics 
ศึกษาหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  หลักพุทธธรรม  หลักคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  กฏหมายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่คุรุสภาก าหนด 
Principle of good governance, buddhist good governance, Buddhist moral 



๔๗ 
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and etiquette of school administrator, professional standard and etiquette 
organization, moral and ethics principles of school administrators, 
professional standard criteria of school administrator, professional 
etiquettes of school administrator, moral and ethic 

 
๒๑๐ ๒๐๗ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ๓ (๙๐) 

Training Experience in Educational Administration 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
การนิเทศก์หรือแนะแนว การบริหารสถานศึกษา  หลักสูตร การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมนักเรียน  คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษา  ภายใต้การแนะน าของผู้บริหารที่
เป็นพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การบูรณาการพุทธธรรมกับการบริหารสถานศึกษา 
Practicum for experience in educational administration in institution 
specified, a practice in educational profession development, academic 
leadership, supervision or demonstration, administration in school, 
curriculum, teaching and learning, learning measurement and evaluation, 
students’ affairs and activities, professional moral, ethics and etiquette, 
and educational quality assurance under the supervision of advisor or 
supervising teacher, integration of Buddha-dhamma in Training Experience 
in Educational Administration 

 
 
 

๓. หมวดวิชาเลือก 
เป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 

ผู้อื่น เสริมสร้างความรู้และอัตลักษณ์ที่เหมาะให้แก่นิสิตและสถาบัน สังคม ศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา 
 
๒๑๐ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการศึกษา (๓) (๒-๒-๕) 

English for Educational Administration 
ศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง  ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน 
ทักษะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษกับ
การบริหารการศึกษา พื้นฐานพุทธธรรมกับภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา 
Principle of English, skills in listening, speaking, reading and writing, 
communication skills in situations, academic English, English and 



๔๘ 
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educational administration, Buddha-dhamma and English basics, English 
for Buddhist learning 

 
๒๑๐ ๓๐๒ พื้นฐานภาษาบาลี (๓) (๒-๒-๕) 

Basic Pali Language 
ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของภาษาบาลี  ภาษาบาลีหรือสันสกฤตในภาษาไทย 
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์  หลักบาลีไวยากรณ์  การอ่าน การพูด การ
เขียน และการแปลภาษาบาลี  การแปลบทสวดมนต์ต่างๆ  การประยุกต์ใช้ภาษาบาลีใน
ชีวิตประจ าวัน 
Background and significance of the Pali language, Pali and Sanskrit in Thai 
language, Phrapariyattidhamma in Pali Division of the Thai Sangha, Pali 
grammar, reading, speaking, writing and translating in Pali, chanting stanza 
translation, application of Pali in daily life use 

 
๒๑๐ ๓๐๓ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (๓) (๒-๒-๕) 

School Administration for Excellence  ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาหลักการบริหารการศึกษา พุทธวิธีบริหารการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
นโยบายและแผนการจัดการศึกษา ตัวชีวัดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารองค์กร
ทางการศึกษาของไทย การจัดระบบบริหารงานภายในสถานศึกษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษายุคใหม่  การตั้งเป้าหมายและการด าเนินงานตามแผน  
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  การประกันคุณภาพการศึกษา 
Principle of Educational administration, buddhist educational 
administration, best practice of buddhist school, educational management 
policy and plan, indicator in administration for excellence, educational 
organization administration in Thailand, school internal administration 
system management, innovation and technology for modern educational 
administration, goal setting and planned performance, performance 
follow-up and assessment, educational quality assurance 

 
๒๑๐ ๓๐๔ การวิจัยแบบผสานวิธี (๓) (๒-๒-๕) 

Mixed Methodology Research 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิจัยแบบผสานวิธี พุทธวิธีการวิจัย กรอบความคิดพ้ืนฐานของการ
วิจัยแบบผสานวิธี การก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจ ากัดของการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
การวิจัยและพัฒนา การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวาง
แผนการวิจัยแบบผสานวิธี การฝึกปฏิบัติภาคสนาม เทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ฝึกปฏิบัติ
ด้านการวิจัยแบบผสานวิธี 
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Concepts and theories of mixed methodology research, Buddhist research 
methodology, basic conceptual framework of mixed methodology 
research, determination of research problems, research design, data 
collection, data interpretation, limitations of the mixed methodology 
research, historical research, research and development, focus group 
discussion, participatory action, writing and planning of mixed 
methodology research, field practice, new research techniques, mixed 
methodology research practice 

 
๒๑๐ ๓๐๕ การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (๓) (๒-๒-๕) 

Buddhist  School  Administration   
ศึกษาหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  การบริหารงานบุคคล  งานวิชาการ การเงินและ
พัสดุอาคารสถานที่ กิจการและกิจกรรมนักเรียน  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับวัดและชุมชน  วิเคราะห์ตัวชี้วัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ปัจจัยและ
กระบวนการพัฒนาสู่เป้าหมาย  ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ  การติดตามและ
ประเมินผล บูรณาการพุทธธรรมกับการบริหารโรงเรียน 
Principle of Buddhist school administration, administration in personnel, 
academic, finance and buildings, students’ affairs and activities, building 
relation between school and temple and community, analysis of 
performance indicators in Buddhist school, factors and development 
process leading to the goal, problems, obstacles and impacts, follow-up 
and assessment, integration of Buddha-dhamma in school administration 

 
๒๑๐ ๓๐๖ การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา (๓) (๒-๒-๕)  

Independent Studies in Buddhist Educational  Administration 
ศึกษาการเขียนโครงการวิจัยหรือโครงการสัมมนา โดยศึกษาเก่ียวกับการบริหาร
การศึกษาตามประเด็นที่เก่ียวข้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ดังนี้ หลักพุทธบริหาร
การศึกษา การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ นโยบายหรือแผนการศึกษา ภาวะผู้น า ทักษะ
การบริหาร การนิเทศก์หรือแนะแนว การบริหารวิชาการ พัฒนาหลักสูตร  การจัดการ
เรียนการสอน  การบริหารองค์กร/สถานศึกษา บริหารงานบุคคล งบประมาณ ธุรการ 
และพัสดุ  เทคนิคการสอน  สื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  กิจกรรมนักเรียน 
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้  ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาและความสัมพันธ์กับ
ชุมชน  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
Writing research projects or seminar projects in educational administration 
in the following aspects: Principle of Buddhist educational administration, 
professional research and development, educational policy or plan, 
leadership, administration skills, academic administration supervision, 



๕๐ 
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curriculum development, teaching and learning management, 
organization/school administration, administration in personnel, budget, 
secretary and procurement, teaching techniques, instructional media and 
educational innovation, students’ activities,  learning measurement and 
evaluation, education-assist- resources and community relation, 
professional moral, ethics and etiquette, educational quality assurance 

 
๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
 Thesis 
 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาหรือการ

บริหารการศึกษาเชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหารเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็น
รายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ดีและเหมาะสม ภายใต้การแนะน าของคณะที่ปรึกษา 

 Research to Create New Knowledge or Innovation in Educational 
Administration or Buddhist Education Administration is Integrated with the 
Administration for National Development Individually. By using Good and 
Appropriate Research Methodology under the Guidance of an Advisory 
Panel 
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ผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  กบั  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
ชื่อหลักสูตรไทย/อังกฤษ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
Master of Education Program in Buddhist Educational Administration 

ชื่อหลักสูตรไทย/อังกฤษ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
Master of Education Program in Buddhist Educational Administration 

-หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตเป็นครุศาสตร 
มหาบัณฑิต ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง
ปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑   
ข้อ ๑ (ข) 

ชื่อปริญญาไทย/อังกฤษ 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 

 พธ.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ชื่อย่อไทย/อังกฤษ 

พธ.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) 
 M.A. (Buddhist Educational Administration) 

ชื่อปริญญาไทย/อังกฤษ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 
Master of Education (Buddhist Educational Administration) 

ชื่อย่อไทย/อังกฤษ 
ค.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) 
M.Ed. (Buddhist Educational  Administration) 
 

ปรับชื่อย่อไทย/อังกฤษ 
พธ.ม.(พุทธบริหาร
การศึกษา) 
เป็น ค.ม.(พุทธบริหาร
การศึกษา) ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง
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ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
ปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑   
ข้อ ๑ (ข) 

ระบบ และรูปแบบการจัดการศึกษา 
 จัดการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคต่อปีการศึกษา จ านวน ๔๒ หน่วยกิต 
สอนเป็นภาษาไทย รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 แต่ละภาคการศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕ สัปดาห์ อาจจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค ที่มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  ต้อง
ศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา 

- คงเดิม  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที่ 
ชื่อ–ฉายา/สกุล เลข 
ประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ ดร.เกษม  แสงนนท์* 
๓ ๔๓๐๕ ๐๐๔๒๓ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

๒ พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ดร.* 
๕ ๒๑๐๑ ๐๐๐๓๔ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
 

๓ พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ดร. 
๕ ๖๒๐๖  ๙๐๐๐๙ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 
-คงเดิม 

-ปรับเพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



๕๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๔ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู ่

๓ ๖๖๐๑ ๐๐๕๑๘ xx x 
รองศาสตรา 

จารย ์
Ph.D. (Pol.Sci) 
M.A.(Political Science) 
พธ.บ. (มานษุยสงเคราะห์ศาสตร์) 

๕ รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 
๔ ๑๐๒๒ ๐๐๐๒๑ xx x 

รองศาสตรา 
จารย ์

Ph.D. (Ed.Admin) 
M.Ed. (Ed. Admin) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

๖ รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ 
๓ ๕๐๑๒ ๐๐๓๓๗ xx x 

รองศาสตรา 
จารย ์

Ph.D. (Ed.Admin) 
M.Ed. (Ed. Admin) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

๗ รศ.ดร.สิน  งามประโคน 
๓ ๓๑๐๘ ๐๐๒๒๖ xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Ed.Admin) 
M.Ed. (Ed. Admin) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

๘ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ ์
 ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. 
๕ ๔๘๐๕ ๐๐๐๑๙ xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

๙ พระครูสถิตบุญวัฒน์, ดร.  
๓ ๑๐๑๒ ๐๓๔๗๐ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

๑๐ พระครูสาทรปริยัติคุณ, ดร.  
๕ ๖๒๐๖ ๙๐๐๐๙ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

๑๑ พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร.  
๓ ๑๘๐๔ ๐๐๐๕๙ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

๑๒ พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ดร. 
๓ ๓๐๒๑ ๐๐๓๓๖ xx x 

อาจารย ์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
 



๕๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๓ ดร.บุญเชิด  ช านิศาสตร์ 

๓ ๗๖๐๖ ๐๐๓๖๗ xx x 
อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ค.ม. (ปฐมวัย) 
กศ.บ. (สุขศึกษา) 

* 
๕ 

ดร.มลิวัลย์  โยธารักษ ์
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๒๙๗ xx x 

อาจารย ์ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
กศบ. (การประถมศึกษา) 

*ล าดับที่ ๑-๓ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร และแผนจัดการศึกษา 
จัดการศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ ตามมาตรฐานบณัฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี ้

- คงเดิม 
 

   *รวม
การฝึก

ปฏิบัติกา
รบริหาร
การศึกษ

า ตาม
เกณฑ์คุรุ
สภา 
   ( . . . . ) 

หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต 

ที่ โครงสร้างหลักสูตร แผน ก ๒ 
๑ หมวดวิชาบังคับ  
   -นับหน่วยกิต ๙ 
   -ไม่นับหน่วยกิต (๓) 

๒ หมวดวิชาเอก* ๒๑ 
๓ หมวดวิชาเลือก (๓) 
๔ วิทยานพินธ ์/สารนิพนธ ์ ๑๒ 
 รวมหน่วยกิต ๔๒ 

 

 

รายวิชาในหลักสูตร 
๑ หมวดวิชาบังคับ 
๑.๑ วิชาบังคับ นับหน่วยกิต  จ านวน  ๙  หน่วยกิต 
๒๑๐ ๑๐๑  สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบรูณาการ 

Seminar on Buddhist Integration Active Learning 
ศึกษาหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา  พระไตรปิฎกและเอกสารวิชาการ

- คงเดิม  



๕๖ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
ทางพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย  บทบาทคณะสงฆ์
กับการศึกษา  การบูรณาการพุทธธรรมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและทักษะผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  กิจกรรม
ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  การบริหารจัดการให้เกิดการ
ช่วยเหลือดูแลผู้เรียน 
 

๒๑๐ ๑๐๒  วิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา 
Buddhist Educational Administration Research Methodology 
ศึกษาหลักการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  
พุทธวิธีการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยทาง
การศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย  การเขียนโครงร่างวิจัย  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เครื่องมือการวิจัย  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย  โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเขียนรายงานการวิจัย โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการน าเสนอผลการวิจัยในเวทีต่างๆ 
 

๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
Innovation and Technology for Buddhist School 
Administration 
ศึกษาพ้ืนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนวิถีพุทธกับ
สถานศึกษาต่างๆ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะ 



๕๗ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ คอมพิวเตอร์กับการพัฒนา
สื่อการศึกษา  คอมพิวเตอร์กับการคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 
คอมพิวเตอร์กับพัฒนาโมเดลการบริหารการศึกษา 

๑.๒ วิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๑ รายวิชา  (๓ หน่วยกิต) 
 

๒๑๐ ๑๐๔  กรรมฐาน 
Meditation 
ศึกษาความเป็นมาของการบริหารจิตและการเจริญสติ  การก าเนิดและ
องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์  ที่สุดสองอย่างและทางสายกลาง  ธุระ ๒ 
กรรมฐานหรือภาวนา ๒ ประโยชน์ของกรรมฐาน  อุปสรรคของกรรมฐาน  การ
ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน  ส านักกรรมฐานสายต่างๆ  กรรมฐานใน
ชีวิตประจ าวัน  แนวโน้มการปฏิบัติกรรมฐานในสังคมโลก  หลักพุทธธรรมเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- คงเดิม  

(๒) หมวดวิชาเอก    จ านวน  ๒๑  หน่วยกิต 
 

๒๑๐ ๒๐๑  การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
Professional Development in Education 
ศึกษาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของนักบริหาร  การพัฒนาวิชาชีพเชิงพุทธ  
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  สถาบันหรือองค์กรทางวิชาชีพ  มาตรฐาน
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการผลิตครูและผู้บริหารมืออาชีพ  
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร  การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

- คงเดิม 

 
 



๕๘ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
 
๒๑๐ ๒๐๒  ภาวะผู้น าทางการศึกษา 

Educational Leadership 
ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าเชิงพุทธ  พฤติกรรมและบทบาทผู้น า
กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง  การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  การ
บริหารงานระบบเครือข่าย  การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง  การ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู 

 
๒๑๐ ๒๐๓  นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา 
Policy and Principle of Educational Administration 

ศึกษาหลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร  การบริหาร
การศึกษาเชิงพุทธ  นโยบายและการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา  
การบริหารองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา  การบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานธุรการ  การเงิน  
พัสดุ  และอาคารสถานที่  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษา  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
 

๒๑๐ ๒๐๔  การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 Curriculum Development and Educational Quality Promoting 
 ศึกษาหลักปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษาเชิงพุทธ  หลักสูตรและการ



๕๙ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
จัดการเรียนการสอนเชิงพุทธ  หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ  การ
พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการ
สอน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผล
หลักสูตร  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

๒๑๐ ๒๐๕  การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 
ศึกษาหลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก  การก าหนดตัวบ่งชี้ต่างๆ  การก ากับติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  การ
น าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  บูรณาการพุทธธรรม
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๒๑๐ ๒๐๖  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Morality and Professional Ethics 
ศึกษาหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  หลักพุทธธรรมาภิบาล  
หลักคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม  กฏหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 

 
 



๖๐ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๒๑๐ ๒๐๗  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

Training Experience in Educational Administration 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกีย่วกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การนิเทศก์
หรือแนะแนว การบริหารสถานศึกษา  หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ กิจการและกจิกรรมนักเรียน  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ภายใต้การแนะน าของผู้บริหารที่เป็นพี่เล้ียง และอาจารย์นิเทศก์ การบูรณาการ
พุทธธรรมกับการบริหารสถานศึกษา 

 
๓. หมวดวิชาเลือก 
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา (๓ หน่วยกิต) 
๒๑๐ ๓๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการศึกษา 

English for Educational Administration 
ศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง  ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน  
ทักษะการเขียน ทักษะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษกับการบริหารการศึกษา พื้นฐานพุทธธรรมกับ
ภาษาอังกฤษ กับภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
 

๒๑๐ ๓๐๒  พื้นฐานภาษาบาลี 
Basic Pali Language 
ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของภาษาบาลี  ภาษาบาลีหรือสันสกฤต
ในภาษาไทย พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์  หลักบาลีไวยากรณ์  
การอ่าน การพูด การเขียน และการแปลภาษาบาลี  การแปลบทสวดมนต์
ต่างๆ  การประยุกต์ใช้ภาษาบาลีในชีวิตประจ าวัน 

- คงเดิม  



๖๑ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
 
๒๑๐ ๓๐๓  การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

School Administration For Excellence  ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาหลักการบริหารการศึกษา พุทธวิธีบริหารการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน า นโยบายและแผนการจัดการศึกษา ตัวชีวัดการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ  การบริหารองค์กรทางการศึกษาของไทย การจัดระบบบริหารงาน
ภายในสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษายุคใหม่  
การตั้งเป้าหมายและการด าเนินงานตามแผน  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
๒๑๐ ๓๐๔  การวิจัยแบบผสานวิธี 

Mixed Methodology Research 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิจัยแบบผสานวิธี พุทธวิธีการวิจัย กรอบความคิด
พ้ืนฐานของการวิจัยแบบผสานวิธี การก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจ ากัดของการวิจัย
แบบผสานวิธี การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา การสนทนา
กลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผนการวิจัยแบบ
ผสานวิธี การฝึกปฏิบัติภาคสนาม เทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ฝึกปฏิบัติด้านการ
วิจัยแบบผสานวิธ ี
 

 



๖๒ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๒๑๐ ๓๐๕  การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

Buddhist  School  Administration  ๓(๓-๐-๖) 
ศึกษาปรัชญาและหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  การบริหารงานบุคคล  
งานวิชาการ การเงินและพัสดุอาคารสถานที่ กิจการและกิจกรรมนักเรียน  
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดและชุมชน  วิเคราะห์ตัวชี้วัด
การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ปัจจัยและกระบวนการพัฒนาสู่เป้าหมาย  
ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ  การติดตามและประเมินผล บูรณาการพุทธ
ธรรมกับการบริหารโรงเรียน 

 
๒๑๐ ๓๐๖  การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา 

Independent Studies in Buddhist Educational  Administration ๓ (๓-
๐-๖) 
ศึกษาเขียนโครงการวิจัยหรือโครงการสัมมนา โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ดงันี้  หลักพุทธ
บริหารการศึกษา  การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ นโยบายหรือแผนการศึกษา ภาวะ
ผู้น า ทักษะการบริหาร การนิเทศก์หรือแนะแนว การบริหารวิชาการ พัฒนาหลักสตูร  
การจัดการเรยีนการสอน  การบรหิารองค์กร/สถานศึกษา บรหิารงานบุคคล 
งบประมาณ ธุรการ และพัสดุ  เทคนิคการสอน  สื่อการสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษา  กิจกรรมนักเรยีน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้  ทรพัยากรสนับสนุน
การศึกษาและความสัมพันธ์กับชุมชน  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
การประกันคณุภาพการศึกษา 



๖๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๔. วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
๒๑๐ ๔๐๑  วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
 Thesis 
 
มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 ๑. นิสิตต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และ
มีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จึงจะเสนอหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ 
 ๒. แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า  และมีเวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวัน
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  จึงมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์  และผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ๓. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง,หน้า 

- คงเดิม  



๖๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๒๓, ข้อ ๑๔.๒.๒, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 ๔. การด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ 
๖. กิจกรรมและเงื่อนไขอ่ืน 
   ๑) ปฏิบัติกรรมฐาน ๓๐ วนั 
   ๒) สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
   ๓) การรายงานผลการวิจัยในเวทีสาธารณะ (Proceedings) 

- คงเดิม  

 



๖๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๖ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

*************** 
 เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกข้อ บังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม  ครั้งที่   ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “นิสิต” ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหา วิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหา วิทยาลัยก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่ส าเร็จการศกึษา และผู้จบเปรียญธรรมเก้า
ประโยค และ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการสอบ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหา วิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหา วิทยาลัยก าหนด 



๖๗ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตัง้แต้ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชา การที่
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการสอบ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น 
๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ๑๘ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ๔๘ หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ 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 ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 



๖๘ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกนิ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ 
๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฎิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเม่ือรวม
เวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชัว่โมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้
ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไปค านวนค่าระดับเฉลี่ยสะสม
และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
 ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
  ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
  นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการ ศึกษาใหม่ หากพ้น
จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
 ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะ เวลาศึกษา
ด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต W ได้ในทุก
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 



๖๙ 
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  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 หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการ ศึกษาปกติ
ตามข้อ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนดระยะเวลา 
๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค า แนะน าของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาท้ังหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ ๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 
 ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียนและวัดผล
ด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมด
พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนด ต้องแจ้งเหตุ ขัดข้องให้กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมาข้ึนทะเบียน
เป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทน
มาข้ึนทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการ ศึกษา โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวันเปิดภาค
การศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ต้องไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 



๗๐ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 
๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลง ทะเบียนรักษา
สภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วันแรกของภาค
การศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป นิสิตจะได้รับ w ในรายวิชาที่ถอน 
  ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ในรายวิชานั้น  เว้น
แต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได ้ 
w  ในรายวิชานั้น 
  ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้
นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจท าการ
วัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับรายวิชา
นั้น 
  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของ
แต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 



๗๑ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็
ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้น
และ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ มีผลการศึกษา
ระดับและค่าระดับดังนี้ 
   ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
   ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐ 
   ดีมาก (Very good) B+ ๓.๕ 
   ดี (Good) B ๓.๐ 
   ค่อนข้างดี (Very Fair) C+ ๒.๕ 
   พอใช้ (Fair) C ๒.๐ 
   ตก (Failed) F ๐ 
  ๒๑.๒ ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้แสดงผลการ ศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
   สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
   S (Satisfactory)  เป็นที่พอใจ 
   U (Unsatisfactory)  ไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวชิาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้นด้วย
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
   I  (Incomplete) ไม่สมบูรณ์ 
   SP  (Satisfactory Progress) ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
   UP  (Unsatisfactory Progress)  ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
   W  (Withdrawn) ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
   Au  (Audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๔.๑ ให้ใช้  IP (In Progress)  ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
  ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
   ผลการศึกษา ระดับ 
   ดีเยี่ยม (Excellent) A 
   ดี (Good) B+ 
   ผ่าน (Passed) B 
   ตก (Failed) F 
  ๒๑.๕  การให้ F  ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 



๗๒ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

   ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒  นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้คา่  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะ
นิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มี
ค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้โอน
หน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับและมีผล
การศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๙.๑.๒  และข้อ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการ ศึกษาถัดไป และผล
การศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 
  การวัดผลให้กระท าเม่ือนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับ
และใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการ ศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 
  การวัดผลให้กระท าเม่ือนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป ตามหลัก สูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้นเป็นระดับ
และใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 



๗๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๒๒.๑ การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, B, C หรือ 
S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นอีก  
และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมหรืออาจ
ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด การนับหน่วยกิตตามข้อ 
๒๒.๑  นับจ านวนหนว่ยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ า
ภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุก
ภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I S U W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้นมา
ค านวณหาคา่ระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 
 

หมวดที่ ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดที่ ๖ 



๗๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

การส าเร็จการศึกษา 
 
 ข้อ ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีท่ี
หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
  ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
  ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใดๆ  
  ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใดๆ  
 

หมวดที่  ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิด 
ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีท่ีนิสิตกระท 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 เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติเสียหายหรือ
กระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 
 เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ 



๗๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  ยังคงปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท  
พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้นไป  ให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
 

พระสุเมธาธิบดี 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ 
*************** 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงมี



๗๖ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

มตใิห้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐.๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต  และ
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า   ๘ หน่วยกิต 
  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น  ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 

พระราชรัตนโมลี 
(พระราชรัตนโมลี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๗๗ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๔๙ 
------------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๖.๑.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
   ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
   ๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   ๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรม
เก้าประโยค และ 
   ๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
   ๗.๑.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผูม้ี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 



๗๘ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

   ๗.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒  ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
   ๗.๒.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ 
   ๗.๒.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้น
ผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้า
ประโยค 
   ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 
สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐  หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาค
การศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 
๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาค
การศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



๗๙ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๑๑.๓ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๔ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนด คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าดว้ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาแบ่งเป็น 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 ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  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 ภาคการศึกษา
ปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท า
วิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
แล้ว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

พระธรรมสุธี 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๘๐ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
*************** 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ จึง
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 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 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
   ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวชิาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชาและได้ระดับ  S  ในกรณีที่
หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S  หรือ U 
   ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหา วิทยาลัย
ก าหนด 
   ๓๐.๗ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) 



๘๑ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

   ๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer-review) และเป็นที่ยอมรับ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
พระธรรมสุธี 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๘๒ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๕) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
*************** 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗  มิถุนายน จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๕) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน 
 “ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 

พระธรรมสุธี 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 



๘๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
----------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
   ข้อ ๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระยะวเลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 
๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
   ข้อ ๑๑.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะวเลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค หรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 
๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
   ข้อ ๑๑.๓ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับดุษฏี
บัณฑิต ให้มีระยะวเลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 
หรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต ให้มีระยะวเลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค หรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ 
ภาคการศกึษาปกติ และไม่เกิน ๑๘ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
 
 
   ข้อ ๑๑.๔ การนับเวลาในข้อ ๑๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย ยกเว้น
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑” 
  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งสอบผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
ระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต 



๘๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  การน าวิทยานิพนธ์ตามวรรคหนึ่งออกเผยแพร่โฆษณาต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
  ข้อ ๕ ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน 
  “ข้อ ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
    ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    ๓๐.๔ ได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระดับ ๔ แต้ม 
    ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา และได้ระดับ S ในกรณีที่
หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
    ๓๐.๖ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๓๐.๗ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข สอบผ่านการประมวลความรู้ สอบผ่านการ
ประเมินผลสารนิพนธ์ และส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ทั้งหมด หือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
    ๓๐.๙ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer review) และเป็นที่ยอมรับ” 
  ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๒ ให้กรณีท่ีนิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบหรือความผิดอ่ืนๆ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ตามสมควรแก่ความผิด ดังนี้ 
    ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
    ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชา 
    ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิฃาในภาคการศึกษานั้น 
 
 
 
    ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคกาศึกษาแล้วแต่กรณี 
    ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต” 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

พระธรรมสุธี 
(พระธรรมสุธี) 



๘๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๘๖ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑ 
*************** 

 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๔๑  เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
  (๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
  (๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสี่รูป หรือผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของคณบดี 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้ง โดยค า แนะน าของคณบดี 
  (๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
  (๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้ง โดยค า แนะน าของคณบดี 
  (๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 
 ข้อ ๖ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 
 ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน
แล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทนในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 



๘๗ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  (๓) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน เพ่ือเสนอต่อสภา
วิชาการ 
  (๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
  (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละสี่
ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๙ ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
พระสุเมธาธิบดี 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
*************** 

 อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยวธิีปฏิบัตเิกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 



๘๘ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 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 ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  (๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 
  (๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับ
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 
 ข้อ ๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๖ การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่านการตรวจ
รูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน 
  ๖.๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



๘๙ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐) ประวัติผู้วิจัย 
  ส่วนประกอบอ่ืนๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๖.๓ การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง บฑ ๘ พร้อมด้วย
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ าวน ๖ ฉบับ ในจ านวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็นกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๔ นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ และโครงร่างวิทยา นิพนธ์ ในแต่ละปี
การศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และในการ
ประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย 
  ๖.๖ เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค าร้อง บฑ 
๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๗ เมือ่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเม่ือบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว นิสิต
จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  ๗.๑ นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลัก สูตรของบัณฑิต
วิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
  ๗.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต
แล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของบัณฑิต
วิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  ๗.๓ ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ ๙ แลว้ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้งช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วันท าการ 
หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลง ทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท   ต่อ ๑ วันท าการ 



๙๐ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๘.๑ การขอเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง บฑ ๘ 
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
จ านวน ๔ ชุด 
  ๘.๒ หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยา นิพนธ์ซ้ าอีก ยกเว้น
หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีเหตุผลความ
จ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 
  ๘.๓ ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ หลังจากท่ีได้ยื่นค าร้องและ
ได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 
 ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ๙.๑ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ รูปคน แต่
ไม่เกิน ๓ รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 
  ๙.๒ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  ๙.๓ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้น
ใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะท า
วิทยานิพนธ์ 
   (๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
   (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
  ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 



๙๑ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑ นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่น
เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุก ๑ เดือน 
  ๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖ หน่วยกิ
ตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความ ก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความ ก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 
  ๑๑.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา
เพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยา นิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 
   ๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 
 
 
 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๒.๑ นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
   (๑) ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
   (๒) สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   (๓) เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
   (๑) ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  



๙๒ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

   (๒) สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับค่าระดบั
เฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   (๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   (๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓ ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว ๑๐ วัน
ท าการ 
  ๑๒.๕ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บฑ.๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๑๒.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวัน
สอบไม่น้อยกว่า 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 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้
แล้ว ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๓.๓ เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้งคณะกรรม-การตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์แล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน และมีหนังสือเชิญ
ถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้
ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๑๓.๔ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ด้วย 
 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 



๙๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๑๔.๑ ในการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผลในขณะประเมินผลให้นิสิตออก
จากห้องสอบ 
  ๑๔.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๔.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ นิสิตต้อง
แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการ
ส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ 
การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และ
จะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 
  ๑๔.๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)   B 
   ตก  (Failed)   F 
  ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง ให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์ IP (In progress) 
  ๑๔.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ อาจกระท าได้เมื่อ
เห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยา นิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขทั้ง
รูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๔.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตส่งวิทยา นิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิต
วิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑ เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บ
เล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อีกอย่างละ ๒ ชุด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft Word และ
ไฟล์ Adobe PDF จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่
นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๕.๒ ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใด ตามข้อผูกพันหรือ
อ่ืนๆ หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่ต้องการเสนอต่อ



๙๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลง
นามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๕.๓ วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาให้
เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๖ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๗ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศ ใช้ระเบียบนี้
แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

พระศรีสิทธิมุนี 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย



๙๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

*************** 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย และเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่
เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
 นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 



๙๖ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
*************** 

 เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
  (๑) วางนโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการ
วัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
  (๒) ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
  (๓) รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔ ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 
  (๑) นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
  (๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  (๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน โดยให้ใช้กับ
นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
 

พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๙๗ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

*************** 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลัก สูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงออก
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หนว่ยกิต 
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
   แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หนว่ย
กิต  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 หนว่ยกิต 
จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า   ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ    ๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 



๙๘ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
  ๑) แบบ ๑ ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
   (๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
  ๒) แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
   (๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกติ จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี หรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และท าวิทยา นิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๔๘ 
หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 

พระราชรัตนโมลี 
(พระราชรัตนโมลี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๙๙ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แผน ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

*************** 
 เพ่ือให้การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แผน ๒ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๖ และให้ใช้ประกาศดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ การสมัครสอบ 
  ๑.๑ นิสิตยื่นแบบค าร้องสมัครขอสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน มีสิทธิยื่นแบบค าร้องสมัครขอสอบตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๓ อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒ บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน ทั้งนี้ จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย ๑ 
ท่าน เพื่อด าเนินการและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
 ข้อ ๓ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือทดสอบทักษะ ๔ ด้าน คือ 
  ๓.๑ ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๒๐๐ คะแนน 
  ๓.๒ ทักษะด้านการพูด (Speaking) ๒๐๐ คะแนน 
  ๓.๒ ทักษะด้านการเขียน  (Writing)) ๒๐๐ คะแนน 
  ๓.๔ ทักษะด้านการอ่าน (Reading) ๒๐๐ คะแนน 
  รวมคะแนนเต็ม ๘๐๐ คะแนน 
 ข้อ ๔ การประเมินผล 
  ๔.๑ การประเมินผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก าหนดเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
   ผ่าน (Passed) ๔๘๐  คะแนน 
   ตก (Failed) ต่ ากว่า ๔๘๐  คะแนน 
  ๔.๒ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เสนอผลการประเมินต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือแจ้งผลให้แก่นิสิตผู้เข้าสอบได้ทราบ 



๑๐๐ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ข้อ ๕ นิสิตผู้ที่ได้รับผลการสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
  ๕.๑ นิสิตผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ ได้
คะแนน ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป  (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน) 
  ๕.๒ นิสิตผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้คะแนน ๗๐ ขึ้นไป (คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน) 
  ๕.๓ นิสิตผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) ของสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ได้คะแนน 
  การสอบแบบ Paper-Based  ๔๕๐ คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน) หรือได้คะแนนการ
สอบแบบ Computer-Based ๑๘๐ คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) 
  ๕.๔ นิสิตผู้สอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (IELTS) ของบริติช เคาซิล ประเทศไทย ได้คะแนน  ๕.๐๐ 
คะแนนขึ้นไป ๖ คะแนนเต็ม ๙.๐๐ คะแนน) 
 ทั้งนี้ หลักฐานแสดงผลการสอบตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๔ ที่น ามายื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย ต้องอยู่ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันประกาศผลการสอบของสถาบันดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๑ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ 
*************** 

 เพ่ือให้การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเป็นไปตามความในข้อ ๙.๒ (๓) แห่ง
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๕ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การ
สอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และให้ใช้
ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๑ การเสนอโครงร่างสารนิพนธ์เพ่ือการขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๑.๑ นิสิตผู้ผ่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดให้มีการสอบสาร
นิพนธ์เพื่อวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๑.๒ นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
จ านวน ๑ รูป/คน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับวิทยา นิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ในกรณีที่ตรวจสอบ
แล้วพบว่า มีเนื้อซ้ าซ้อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิยับยั้งได้ 
  ๑.๓ ในกรณีที่นิสิตได้เสนอโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามโครงร่างเดิม การ
ปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิที่นิสิตจะกระท าได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ข้อ ๒ การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๒.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒.๒ นิสิตต้องยื่นค าร้องขอสอบพร้อมกับสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๔ เล่ม ผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  ๒.๓ รูปแบบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๓.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จ านวน ๓ รูป/คน ทั้งนี้ ต้องมี
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 



๑๐๒ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๓.๒ ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชุมตรวจสอบสารนิพนธ์ได้ให้แจ้งต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ รูป/คน 
  ๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่งระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ ๔ การสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๔.๑ ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ให้ขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ตามข้ันตอนในข้อ ๒ 
  ๔.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบผ่านให้แก้ไขตามมติและค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๔.๓ การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ 
วัน นับตั้งแต่วันสอบจนถึงวันส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ข้อ ๕ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๖ การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไข ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ครบถ้วนทุกคน 
จ านวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชานั้นๆ 
  ๖.๒ สารนิพนธ์ของนิสิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราช
วิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๙  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
พระศรีสิทธิมุนี 
(พระศรีสิทธิมุนี) 
รักษาการคณบดี 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง ก าหนดช่วงช้ันคะแนนให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

*************** 
 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิม พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงก าหนดช่วงชั้น
ส าหรับระดับและค่าระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ค่าระดับ 
เกณฑ์คะแนน 

วิชาเลือก วิชาบังคับและเอก 
A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ 
A- ๓.๖๗ ๙๐ - ๙๔ ๙๐ - ๙๔ 
B+ ๓.๓๓ ๘๕ – ๘๙ ๘๕ – ๘๙ 
B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ ต่ ากว่า ๘๐ 
C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔  
F ๐ ต่ ากว่า ๗๐  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
พระศรีสิทธิมุนี 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

และประกาศอนมุัติหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 



๑๐๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 



๑๐๖ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 



๑๐๗ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรบัสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๑๐๙ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 
 



๑๑๐ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
----------------------------- 
๑. นายเกษม แสงนนท ์

 
๑. ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒.  สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การเมืองการปกครองของไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การวิจัยทางการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การบริหารหลักสูตรและการสอน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก    
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การจัดการความรู้เพื่อการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การวิจัยทางการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ งานวิจัย 
ศิริญาภา ทองมะหา, อินถา ศิริวรรณ, เกษม แสงนนท์, วิชชุดา หุ่นวิไล. “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต  ๕ ของโรงเรียนในเครือข่ายที่  ๔๙ ส านักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) :  ๒๖-๓๘. 

สิน งามประโคน, พีรวัฒน์ ชัยสุข, พระครูภัทรธรรมคุณ, พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ และ เกษม แสงนนท์. “การ
บริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ”.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์  



๑๑๒ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) 
: ๑๓๔-๑๔๖. 

วันเพ็ง ระวิพันธ์, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, เกษม แสงนนท์, อ านาจ บัวศิริ. “แนวทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒” วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๑๖-๑๒๙. 

ดลรวี เติมงาม, สิน งามประโคน, เกษม แสงนนท์. “ศึกษาแนวทางส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอบางใหญ่ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๔๘-๕๘. 

 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 -  
 ๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
เกษม แสงนนท์. (๒๕๕๙). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. (๑๘๒ หน้า). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๒. พระครูกิตติญาณวิสิฐ (ธนา หอมหวล) 
 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ภาระการสอนในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปี ย้อนหลัง) 
 ๓.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระอภิธรรมปิฎก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑. การประกันคุณภาพการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. การบริหารหลักสูตรและการสอน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิปัสสนากรรมฐาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาในพระไตรปิฎก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
  ๔.๑  งานวิจัย 
ทรัพย์สถิต วงค์หล้า, สมศักดิ์ บุญปู่, พระครูกิตติญาณวิสิฐ กิตฺติญาโน, จิรเดช หาธะนี. “การจัดการเรียนรู้ตาม

นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้วิชาพลศึกษาตามหลักพุทธบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอ
บางปะอินสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒”. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๙๕-๒๐๗. 

รณกร ไข่นาค, ประยูร แสงใส, พระครูกิตติญาณวิสิฐ กิตฺติญาโน. “แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ตามหลักพุทธ
บริหารการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๓๐-๑๔๔.  

 

 



๑๑๔ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๔.๒  บทความวิชาการ 
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา”. พระครูกิตติญาณวิสิฐ (ธนา หอมหวล). “พฤติกรรมเชิงวารสาร

ครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๗๘-๘๘. 

พระครูกิตติญาณวิสิฐ (ธนา หอมหวล). “เทคนิคการบริหารตามแนวพุทธ”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : 
๒๔-๓๒. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๕ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๓. พระครูโอภาสนนทกิตติ์(ศักดา แสงทอง) 
 

๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ 
  ๓.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ เทศกาลและพิธีกรรม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ กรรมฐาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิปัสสนากรรมฐาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
    ๔.๑  งานวิจัย 
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา แสงทอง).  “ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา, ๒๕๕๙. (๑๙๐ หน้า)” 

พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา แสงทอง). “การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒  (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๑๔๒-๑๕๑. 

 

  ๔.๒ บทความ 
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา แสงทอง). “พระพุทธศาสนาแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวล้ าศตวรรษที่ ๒๑”. วารสารครุ

ศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : หน้า ๗๒-๗๗. 

 

 ๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระครูโอภาสนนทกิตติ์. (๒๕๕๙). การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. (๒๕๐ หน้า). 



๑๑๖ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๔. นายสมศักดิ ์ บุญปู่ 
 
๑. ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การเมืองกับการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการศึกษาไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การศึกษาคณะสงฆ์กับการศึกษาไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔.  ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑ งานวิจัย 
สมศักดิ์ บุญปู่, สายหยุด มีฤกษ์, พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ และพระมหาญาณวัฒน์  

ฐิตวฑฺฒโน. “การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ”. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที ่๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : 
๑๔๒-๑๕๑. 

พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูโสภณ พุทธิศาสตร์ และ สมศักดิ์ บุญปู่. “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร”. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙) :  ๑๖๓–๑๗๘. 

พระศักดิ์ดา ฉนฺทโก (สุวรรณทา), สมศักดิ์ บุญปู่, พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์, อุทัย สติมัน่. “รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) :  ๙๘–๑๑๑. 

 
 
 



๑๑๗ 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ๔.๒  บทความวิชาการ 
พระศักดิ์ดา ฉนฺทโก (สุวรรณทา), สมศักดิ์บุญปู. “กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย”. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๔๔–
๑๕๓. 

สมศักดิ์  บุญปู่ และคณะ. “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙) : ๑๒๗-๑๔๒. 

 
 

  ๔.๓  หนังสือ/ต ารา 
สมศักดิ์  บุญปู่ และคณะ. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

(๑๖๒ หน้า).
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๕. นายสุทธิพงษ์  ศรีวชิัย 
 

๑. ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารจัดการในห้องเรียน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ สัมมนาการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารหลักสูตรและการสอน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาทางการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔.  ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑  งานวิจัย 
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร, ประยูร แสงใส และสุทธิพงษ ์ศรีวิชัย.“การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๔ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๗๓-๘๔. 

บุญเลิศ จีรภัทร์, อินถา ศิริวรรณ, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระมหาสหัส ฐิตสาโร และนิภา จีรภัทร์. “ระบบการบริหาร
จัดการวัดเพ่ือสังคม”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  ีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑-๑๐. 

 

๔.๒  บทความวิชาการ 
อ านวย เดชชัยศรี และสุทธิพงษ์ ศรีวิชัย. “ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ”. วารสารมหาจุฬา

วิชาการ. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๔๘-๖๔. 
สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย และคณะ. “การพัฒนาทกัษะภาวะผู้น าทางการศึกษา”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๕ ฉบับ

ที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๖-๖๓. 
  ๔.๓  หนังสือ/ต ารา 
สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย.(๒๕๕๘). พระไตรปิฎกศึกษา ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. (๒๕๐ หน้า). 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๖. นายอินถา ศิริวรรณ 
 
๑.  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒.  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาสังคมศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ คุณธรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑  งานวิจัย 
บุญเลิศ จีรภัทร์, อินถา ศิริวรรณ, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระมหาสหัส ฐิตสาโร และนิภา จีรภัทร์. “ระบบการบริหาร

จัดการวัดเพ่ือสังคม”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑-๑๐. 

นฤมล  ราชบุรี, อินถา ศิริวรรณ และอุทัย  สติมั่น.“พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 
๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) :  ๒๖-๓๓. 

พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์ เกสโร), อินถา ศิริวรรณ และศุลีพร เศวตพงษ์. “กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร”. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๘) : ๙๖-๑๐๕. 

มยุรี  ค าปาเชื้อ, อินถา ศิริวรรณ และอุทัย  สติมั่น. “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๙) : ๙๗-๑๐๕. 

พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ (สุนทรวิภาต), สิน งามประโคน และอินถา ศิริวรรณ. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๒๒๕-๒๔๕. 
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อินถา ศิริวรรณ และนิเวศน์ วงศ์สุวรรณ. “การศึกษาแนวทางพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์”. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๑๐-๒๓. 

 

 ๔.๒  บทความทางวิชาการ 
อินถา  ศิริวรรณ. “แนวทางการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธ

โฆสปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๖๕-๘๓. 
 
 

 ๔.๓  หนังสือ/ต ารา 
อินถา  ศิริวรรณ. (๒๕๖๐). เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. (๑๓๒ หน้า). 
อินถา  ศิริวรรณ. (๒๕๖๐). ความเป็นครูวิชาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. (๒๙๒ หน้า). 
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๗. นายสิน งามประโคน 
 
๑.  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒.  สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การวิจัยทางการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การวิจัยในชั้นเรียน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ปรัชญาการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษาตามเชิงพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓  การประกันคุณภาพการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก    
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ งานวิจัย 
สิน งามประโคน. “การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วารสารวิชาการธรรม

ทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙) : ๔๕–๕๒. 
พระสมุห์วิศักดิ ์อิทธิญาโณ (กอจันทร์), สิน งามประโคน และแสวง นิลนามะ. “การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา

ตามภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาภูมิปัญญาไทยอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี”. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๔๓-๑๖๒. 

พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ (สุนทรวิภาต), สิน งามประโคน และอินถา ศิริวรรณ. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๒๒๕-๒๔๕. 

พระครูประโชติธรรมารักษ์ (จรูญ ฐานิสฺสโร), พระปริยัติวโรปการ และสิน งามประโคน. “กลยุทธ์ส่งเสริมการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม กรุงเทพมหานคร”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.  

 ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๘๗-๙๗. 
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๔.๒ บทความทางวิชาการ 

สิน งามประโคน. “พุทธบริหารการศึกษา : แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการ”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. 
ปีที่ ๑๒  ฉบับพิเศษ (เมษายน ๒๕๕๙) : ๓๙-๔๓. 

สิน งามประโคน และคณะ. “กระบวนการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย”. 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๒๐-
๑๒๙. 
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๘. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (กตัิยัง) 
 

๑.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สังคมศึกษา) 
๒.  สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ประชากรศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ หลักการและปรัชญาการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พุทธปรัชญากับการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก    
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ งานวิจัย 
อนุวัต กระสังข์,นพดล ดีไทยสงค์ และ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตาม

หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-๒๕๙. 

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “กระบวนการเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของพระสอนศีลธรรมใน
สังคมไทย” วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๒๕๐-
๒๖๖ 

พระวิเทศพรหมคณุ, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ และอัครเดช  พรหมกัลป์. 
“การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) ๑๕๗-๑๖๙. 
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๔.๒ บทความทางวิชาการ 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “การพัฒนาวัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน”. วารสาร มจร การพัฒนา

สังคม. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) :  ๑๐๙-๑๑๙. 
ชนันภรณ์ อารีกุล, อุทัย สติมั่น และพระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “ความสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม”. 

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๗๘-๘๗. 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปราศจากอคติ ๔”. วารสาร สันติ

ศึกษาปริทรรศ์ มจร. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๗๙๗-๑๘๐๔. 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “จิตวิญญาณความเป็นครูอาชีพ”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน ์.  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๓๑-๓๗. 
 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 

(๒๓๔ หน้า). 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. (๒๕๕๙). ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 

(๑๗๘ หน้า). 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. (๒๕๕๙). สิ่งวแลด้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน. กรุงเทพฯ : จรัลสนิท

วงศ์การพิมพ์. (๒๗๙ หน้า). 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, (๒๕๖๐). หลักการและปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพฯ : จรัญการพิมพ์.(๑๓๔ 

หน้า). 
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๙. พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโ  
 

๑.  ต าแหน่ง อาจารย์  
๒.  สังกดั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารหลักสูตรและการสอน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑  งานวิจัย 
สุทธิพงษ์ศรีวิชัย, พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูสาทรปริยัติคุณ. “การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา

รู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๒) : ๑๔๗-๑๕๗. 

พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, สมศักดิ์ บุญปู่. “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร”. วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี . ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม- 
ธันวาคม ๒๕๕๙) :  ๑๖๓-๑๗๗. 

 

 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 - 
 ๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระครูสถิตบุญวัฒน์. (๒๕๖๐). เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๑๘๔ หน้า). 
 
 
 
 

๑๐. พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล) 
 

๑.  ต าแหน่ง อาจารย์  
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๒.  สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระสุตตันตปิฎก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาในพระไตรปิฎกฯ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑  งานวิจัย 
สุทธิพงษ์ศรีวิชัย, พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูสาทรปริยัติคุณ. “การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา

รู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๒) : ๑๔๗-๑๕๗. 

สิน  งามประโคน, พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูสาทรปริยัติคุณ, พระครูภัทรธรรมคุณ.“การวิเคราะห์พุทธวิธีการ
สื่อสารเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๓๕-๑๔๔. 

 

 ๔.๒  บทความทางวิชาการ 
พระครูสาทรปริยัติคุณ, สมศักดิ์ บุญปู่, สิน งามประโคน. “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

กรุงเทพมหานคร”. วารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) :  ๑๒๗-๑๔๒. 

 
 ๔.๓  หนังสือ/ต ารา 
พระครูสาทรปริยัติคุณ. (๒๕๖๒). แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาในพระไตรปิฎก. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๑๖๒ หน้า). 
 
 
 

๑๑. พระครูภัทรธรรมคุณ (อ านาจ อติภทฺโท) 
 

๑. ต าแหน่ง อาจารย์  
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๒. สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ม.มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ม.มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 
๒ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
  ๔.๑  งานวิจัย 
สิน  งามประโคน, พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูสาทรปริยัติคุณ, พระครูภัทรธรรมคุณ.“การวิเคราะห์พุทธวิธีการ

สื่อสารเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๓๕-๑๔๔. 

สิน งามประโคน, พีรวัฒน์ ชัยสุข, พระครูภัทรธรรมคุณ, พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ และ เกษม แสงนนท์. “การ
บริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ”.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๒) : ๑๓๔-๑๔๖. 

 

 ๔.๒  บทความทางวิชาการ 
พระครูภัทรธรรมคุณ (อ านาจ ปั้นมยุรา) และคณะ. “พระพุทธศาสนาแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวล้ าศตวรรษที่ ๒๑”. 

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ปีที่ ๓  
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๗๒-๗๗. 

 
 ๔.๓  หนังสือ/ต ารา 
พระครูภัทรธรรมคุณ และคณะ (๒๕๖๒). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. (๑๖๒ หนา้). 
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๑๒. พระครูวิรุฬห์สตุคณุ (อุดมศักดิ์  อ้นทับ) 
 

๑. ต าแหน่ง อาจารย์  
๒. สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ 
  ๓.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระอภิธรรมปิฎก ม.มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ม.มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 
๒ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ งานวิจัย 
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ.“การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙) : ๑๒๐-๑๒๘. 

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, พระครูสถิตบุญวัฒน์ ถิรปุญฺโญ, พระครูสาทรปริยัติคุณ ฉนฺทปาโล, อุทัย 
สติมั่น.“การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
การศึกษา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๔๗-๑๕๗. 

 
๔.๒ บทความทางวิชาการ 

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ.“การพัฒนาวัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ ๑ 
ฉบับที ่๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๘๕-๙๓. 

 
๔.๔ หนังสือ/ต ารา 

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าการศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๓๖ หน้า). 
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๑๓. นายบุญเชิด ช านิศาสตร ์
 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ เทคนิคการสอนปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
๒ ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 ๓.๒  ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
  ๔.๑  งานวิจัย 
บุญเชิด  ช านิศาสตร์. “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๐-๔๖. 

บุญเชิด  ช านิศาสตร์. “รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธในสถานศึกษา”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๕๗-๑๖๗. 

บุญเชิด  ช านิศาสตร์. “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร”. วารสารครุศาสตร์ ปริทรรศน์ คณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที ่๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑๑๖-
๑๒๖. 

ยงยุทธ ดูสาย, อินถา ศิริวรรณ, บุญเชิด ช านิศาสตร์. “กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ 
(พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๑๓๗๙-๑๓๙๖. 

 
 

  ๔.๒  บทความทางวิชาการ 
บุญเชิด  ช านิศาสตร์. “การบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๘) : ๑๘๘-๑๙๙. 
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สิน งามประโคน และบุญเชิด ช านิศาสตร์. “ สิกขา: มุมมองของพระพุทธศาสนา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) 
:  ๑๑-๑๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๑ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๒ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๓ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๔ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๕ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๖ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๗ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๘ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๓๙ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๔๐ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) | ๑๔๑ 
 

01 หลักสูตร ค.ม.พุทธบริหารการศึกษา ปรับปรุง ป 

 
 
 

 


