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รายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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คณะพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติ  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมือ่วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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สารบัญ 

 
เรื่อง             หน้า 

 
หมวดที ่   ๑  ข้อมูลทั่วไป         ๑  
หมวดที ่   ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร        ๔  
หมวดที ่   ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    ๖  
หมวดที ่   ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล     ๒๐  
หมวดที ่   ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต       ๒๗  
หมวดที ่   ๖  การพัฒนาคณาจารย์         ๒๙  
หมวดที ่   ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร        ๓๐  
หมวดที ่   ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     ๓๔ 
 
ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา   ๓๕  
ภาคผนวก ข   ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง      ๔๐  
ภาคผนวก ค  ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ๙๘ 
ภาคผนวก ง  ประกาศอนุมัติหลักสูตรและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   ๑๑๗ 

 



   
 

๑ 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพุทธศาสตร์  ภาควิชาพระพุทธศาสนา  
 

 
หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
      ชื่อหลักสูตรภาษาไทย           :  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 
      ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Doctor  of Philosophy Program in Tipitaka Studies 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) 
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                :  Doctor  of Philosophy (Tipitaka Studies) 
      ชื่อย่อภาษาไทย  :  พธ.ด. (พระไตรปิฎกศึกษา) 
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  Ph.D. (Tipitaka Studies) 
๓. วิชาเอก  
 - 
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
      ๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑ จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต 
      ๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑  จ านวน   ๕๔  หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รปูแบบ  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก   
๕.๒ ภาษาที่ใช้   
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 

๖. สถานภาพของหลักสูตร  
๖.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๖.๒ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
๖.๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในการประชุม 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 ๘.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น อนุศาสนาจารย์   
 ๘.๓ นักพัฒนาด้านกิจการคณะสงฆ์  เช่น พระสังฆาธิการ  
 ๘.๔ นักวิชาการอิสระ   
 ๘.๕ นักพัฒนาสังคม เช่น วิปัสสนาจารย์  วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 
๙. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชานช 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน 
(ประจันตะเสน)  
๓๔๐๑ ๐๐๐ ๘๐๗ ๓๘๑ 
 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.Phil. (Buddhist Studies) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (บาลีสันสกฤต) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 

University of Jammu, India 
University of Delhi, India 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระมหายุทธนา  นรเชฏโฐ  
(ศิริวรรณ)  
๓๔๙๐ ๑๐๐ ๒๒๐ ๙๙๒ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๘ 
๒๕๔๔ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
๓๔๕๐ ๑๐๐ ๗๘๒ ๒๙๐ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๕ 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
        คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา    
๑๑.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
        ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์สังคมไทยมีการแข่งขันสูงในการด ารงชีวิต  ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับ
การพัฒนาประเทศ ประกอบกับการกระแสของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมวัตถุ 
นิยม ประชาชนแข่งขันกันในเรื่องวัตถุอย่างเดียวไม่ค านึงถึงด้านจิตใจ วัตถุนิยมได้ลดทอนคุณค่าทางด้านจิตใจ
ของมนุษย์ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่เสถียร การพัฒนามนุษย์ในสังคมจะต้องพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจด้วย
การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้กับตนเององค์กรชุมชนและประเทศชาติ 
          ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัญหาความรุนแรงในประเทศ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพราะสังคมไทยในปัจจุบันเน้นการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี และการศึกษาวิทยาการอย่างเดียว  ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรพระพุทธศาสนา ซึ่งเน้นการศึกษาพัฒนา
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คุณภาพจิตใจ เชื่อมโยงหลักธรรมแก้ปัญหาต่างๆในสังคม ชุมชน องค์กรและประเทศชาติ  และหลักธรรม
พระพุทธศาสนามีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างลงตัว   
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
         ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
                  ท่ามกลางภาวะของโลกท่ีผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จึงต้องพัฒนามนุษย์ให้รู้เท่าทันต่อการเผชิญสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ท้าทายต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ให้มีความเข้าใจเหตุและผล ดังนั้น จึงต้องมีหลักสูตรเพ่ือสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้กับตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้อย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  
          ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เป้าหมายของหลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ตาม
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ “ผลิต
บัณฑิต  วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”    
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
         ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
          รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องศึกษา คือ วิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ วิชาพุทธปรัชญาใน
พระไตรปิฎก  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชากรรมฐาน เป็นรายวิชาบังคับท่ีก าหนดให้นิสิตต้องเรียน 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
          ไม่มี 
          ๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 
                ๑๓.๓.๑ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  
มีรูปแบบการบริหารหลักสูตร โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร ผู้อ านวยการหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร  
                ๑๓.๓.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชา 
พระไตรปิฎกศึกษา ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด
รายวิชา 
  ๑๓.๓.๓ แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์จากคณะอ่ืน และ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาแนวสังเขปประจ าวิชาและรายละเอียดประจ า
วิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
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หมวดที่ ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถวิจัย ค้นคว้าและ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา 
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นผู้น าทางปัญญาพัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตตามปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
  ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ในพระพุทธศาสนา  มีความสามารถในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  
ทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาให้มีความสามารถวิเคราะห์ 
และประยุกต์หลักธรรมเพื่อประโยชน์ในการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตร 
งดงามเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

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

- พัฒนาหลักสู ตร โดยมี พ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล หลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน  
หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะ
สงฆ ์

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงคณะสงฆ์  
- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ มา

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

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

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดผลประเมินผล 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถใน
การประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

- รายชื่อบุคลากรและอาจารย์
ที่เข้ารับการอบรม 
- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

คุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างด ี
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- ส่ ง เสริม ให้มี การน าความรู้ทั้ งจาก

ภาคทฤษฎี และงานวิจัยไปใช้จริงเพ่ือ
ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมหรือ
คณะสงฆ์ 

พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 
- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมีการ

ส่งเข้าอบรม) 
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หมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  
การศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ 
       ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
         อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และ
จะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
       ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
         ไม่มี 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
         ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกต ิโดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
             ภาคการศึกษาท่ี   ๑     เดือน มิถุนายน - กันยายน 
             ภาคการศึกษาท่ี   ๒     เดือน พฤศจิกายน- มีนาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือน เมษายน – พฤษภาคม   
             เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร์ อังคาร พุธ  ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
        ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
            ศึกษาแบเต็มเวลา 
          ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  แบบ ๑.๑ 
                (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการท างานตรงสายในสาขาวิชา                           
               (๒) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม หรือได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ในระบบเปอร์เซ็นต์ (Percentage System) ยกเว้นผู้มีประสบการณ์
ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือผู้ส าเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค  
               (๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
   (๔) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  แบบ ๒.๑ 
                (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
               (๒) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม หรือได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ในระบบเปอร์เซ็นต์ (Percentage System) ยกเว้นผู้มีประสบการณ์
ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา  
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               (๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
   (๔) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
           (๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา จะด าเนินการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่าน
กระบวนการสอบคัดเลือกตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
           (๒) วิธีคัดเลือกอ่ืนๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 
     ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

- ขาดความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา - ส่งเสริมให้คณาจารย์แต่ละวิชา บูรณาการความรู้ด้าน
พระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี
และการวิจัย เข้าในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
- จัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์  โดยการจัดอบรมพิเศษ
เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยและการจัดท าเอกสาร
คู่มือเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยทางพระไตรปิฎกศึกษา 
- จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ปรับพื้นฐานความรู้ 

- ขาดทักษะการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาบาลี 
- ขาดความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับพระไตรปิฎกและ 
พระพุทธศาสนา 
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และโครงร่างสารนิพนธ์ 
    ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 

แบบ ๑.๑ 

 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๕ ๕ ๕ 
รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ดุษฎีบัณฑติที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - ๕ ๕ ๕ 

แบบ ๒.๑ 

 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
รวม ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
ดุษฎีบัณฑติที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
         
 

ชั้นป ี
  ปีการศึกษา 

ชั้นป ี
  ปีการศึกษา 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน  
          ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ  หลักสูตรแบบ ๑.๑ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๑๘๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๖๗,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ 
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อคน) - - - - - 
 รวมรายรับทั้งหมด  ๒๗๒,๕๐๐ ๗๖๕,๐๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ 
         * ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต/ต่อปีการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อคน 
  ๒.๖.๒ งบประมาณรายรับ  หลักสูตรแบบ ๒.๑ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๓๖๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๗๒,๕๐๐ ๒๒๗,๕๐๐ ๒๒๗,๕๐๐ ๒๒๗,๕๐๐ ๒๒๗,๕๐๐ 
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) - - - - - 
 รวมรายรับทั้งหมด ๔๕๗,๕๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ 
  * ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต/ต่อปีการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อคน 
 

๒.๖.๓ งบประมาณรายจ่าย หลักสูตรแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบด าเนินการ ๑,๐๗๘,๐๐๐ ๑,๑๗๘,๐๐๐ ๑,๑๗๘,๐๐๐ ๑,๑๗๘,๐๐๐ ๑,๑๗๘,๐๐๐ 
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 

(๑ คน x ๑๒,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) 
๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ค่า
เดินทาง ค่าท่ีพัก 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ ผู้ตรวจรูปแบบ ผู้ตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ 

๓๓๔,๐๐๐ ๓๓๔,๐๐๐ ๓๓๔,๐๐๐ ๓๓๔,๐๐๐ ๓๓๔,๐๐๐ 

- ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
งบลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
- ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
งบพัฒนาบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๒๗๘,๐๐๐ ๑,๕๗๘,๐๐๐ ๑,๕๗๘,๐๐๐ ๑,๕๗๘,๐๐๐ ๑,๕๗๘,๐๐๐ 
หมายเหตุ มีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร ๑ รูป/คน 
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 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
         ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
         ไม่มี 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๕๔ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
อย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ(๕ ปี) 
 ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
 ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชารวม ๑๘ หน่วยกิตและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๓๖ 
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
 ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วย
กิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชา
หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต แบบ 

๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต แบบ 

๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
    ๑.๑ นับหน่วยกิต 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
 

(๖) 

 
๖ 

(๑๘) 
๒. หมวดวิชาเอก 
    ๒.๑ นับหน่วยกิต 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
 

(๓) 

 
๖ 
(๖) 

๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 
รวมทั้งสิน ๕๔ ๕๔ 
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๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
 ๑) รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
 นิสิตต้องท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิตอีก ๓ 
รายวิชา จ านวน ๙ หน่วยกิต ดังนี้ 
 (๑) หมวดวิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต  
 ๘๑๖ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎกศึกษา (๓) (๓-๐-๖)  
  Research Methodology in Tipitaka Studies 
 ๘๑๖ ๔๐๑ สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (๓) (๓-๐-๖)  
  Seminar on Dissertation 
 (๒) หมวดวิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต  
 ๘๑๖ ๓๐๙ สัมมนาพระไตรปิฎก (๓) (๓-๐-๖)  
  Seminar on Tipitaka 
 (๓) ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
 ๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔  หน่วยกิต 
  Dissertation 
 ๒) รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
 นิสิตต้องศึกษารายวิชารวม จ านวน ๑๘ หน่วยกิตและท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต ดังนี้ 
 (๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๘ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา 
โดยก าหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่นับหน่วยกิตอีก จ านวน ๑๕ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย  
 ก. วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต จ านวน   ๖   หน่วยกิต 
 ๘๑๖ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
 ๘๑๖ ๑๐๒ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Philosophy in Tipitaka 
 ข. วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต     จ านวน   ๑๘   หน่วยกิต 
 ๘๑๖ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎกศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
  Research Methodology in Tipitaka Studies 
 ๘๑๖ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ (๓) (๓-๐-๖) 
  English 
 ๘๑๖ ๒๐๕ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖)  
  Insight Meditation 
 ๘๑๖ ๔๐๑ สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (๓) (๓-๐-๖)  
  Seminar on Dissertation 
 ๘๑๖ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 
 ๘๑๖ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali II 
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 (๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๔ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา โดย
ก าหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่นับหน่วยกิตอีก จ านวน ๖ หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต จ านวน   ๖   หน่วยกิต 
 ๘๑๖ ๑๐๖ พระวินัยปิฎกวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
  Vinaya Pitaka Analysis 
 ๘๑๖ ๒๐๗  พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
  Suttanta Pitaka Analysis 
 ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน   ๖   หน่วยกิต 
 ๘๑๖ ๓๐๘ พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (๓) (๓-๐-๖) 
  Abhidhamma Pitaka Analysis 
 ๘๑๖ ๓๐๙ สัมมนาพระไตรปิฎก (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Tipitaka 
 (๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้  จ านวน   ๖   หน่วยกิต 
 ๘๑๖ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
 ๘๑๖ ๓๑๑ สหวิทยาการในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
  Interdisciplinary in Tipitaka 
 ๘๑๖ ๓๑๒ พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka and Modern Sciences 
 ๘๑๖ ๓๑๓ พระไตรปิฎกกับภูมิปัญญาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka and Thai Culture 
 ๘๑๖ ๓๑๔ การอ่านพระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
  Reading Tipitaka and Commentaries in English 
 ๘๑๖ ๓๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
  Psychology in Tipitaka 
 ๘๑๖ ๓๑๖ พระไตรปิฎกกับอารยธรรมโลก ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka and World civilization 
 ๘๑๖ ๓๑๗ พระไตรปิฎกกับศาสตร์แห่งการตีความ ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka and hemanuatics 
 (๔) ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน  ๓๖ หน่วยกิต 
 ๘๑๖ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖  หน่วยกิต 
  Dissertation  



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๒ 
 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา 
        ๑) แบบ ๑.๑ 

ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑ 

วิชาบังคับ 
๘๑๖ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎกศึกษา 
วิชาเอก 
๘๑๖ ๓๐๙  สัมมนาพระไตรปิฎก 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 

(๓) 
 

๙ 

 
๓ 
 

๓ 
 

๐ 

 
๐ 
 

๐ 
 

๕๔ 

 
๖ 
 

๖ 
 

 
 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    
 

ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๒ 

วิชาบังคับ 
๘๑๖ ๔๐๑  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 

๙ 

 
๓ 
 

๐ 

 
๐ 
 

๕๔ 

 
๖ 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    
 

ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 
๐ 

 
๕๔ 

 
๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     
 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัส/รายวิชา 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๒ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 
๐ 

 
๕๔ 

 
๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๓ 
 

ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 
๐ 

 
๕๔ 

 
๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

 

ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๒ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 
๐ 

 
๕๔ 

 
๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๔ 
 

       ๒) แบบ ๒.๑ 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑ 

วิชาบังคับ 
๘๑๖ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 
๘๑๖ ๑๐๒  พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก 
๘๑๖ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ 
วิชาเอก 
๘๑๖ ๑๐๖  พระวินัยปิฎกวิเคราะห์ 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    
 

ชั้นปีที่ ๑ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๒ 

วิชาบังคับ 
๘๑๖ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวจิัยทางพระไตรปิฎกศึกษา 
๘๑๖ ๒๐๕  วิปัสสนากรรมฐาน 
๘๑๖ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาลี ๑ 
วิชาเอก 
๘๑๖ ๒๐๗  พระสุตตนัตปิฎกวเิคราะห์ 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๓    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    
 

ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑ 

วิชาบังคับ 
๘๑๖ ๓๐๖  การใช้ภาษาบาลี ๒ 
วิชาเอก 
๘๑๖ ๓๐๘  พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ 
๘๑๖ ๓๐๙  สัมมนาพระไตรปิฎก 
วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 

 
(๓) 
 

(๓) 
(๓) 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

 
๐ 
 

๐ 
๐ 
 

 
๖ 
 

๖ 
๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๕ 
 

ชั้นปีที่ ๒ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๒ 

วิชาเอก 
๘๑๖ ๔๐๑  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 

๑๒ 

 
๓ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๓๖ 

 
๖ 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    
 
 

ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

 
๐ 

 
๓๖ 

 
๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๒ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๑๖ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

 
๐ 

 
๓๖ 

 
๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๖ 
 

 ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์                  
๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ต าแหน่ง ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่
ส าเร็จ 

ภาระงาน/วิชาที่สอน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน* 
(ประจันตะเสน)  
๓๔๐๑ ๐๐๐ ๘๐๗ ๓๘๑ 
 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.Phil. (Buddhist Studies) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (บาลีสันสกฤต) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 

University of Jammu, India 
University of Delhi, India 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๐ 

๑) ภาษาอังกฤษ 
๒) สัมมนาวิทยานิพนธ ์
๓) ระเบียบวิธวีิจัยทาง
พระไตรปิฎก 
๔) ประวัติศาสตร์อารย
ธรรมอินเดียโบราณ 
๕) พระไตรปิฎกกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหายุทธนา  นรเชฏโฐ * 
(ศิริวรรณ)  
๓๔๙๐ ๑๐๐ ๒๒๐ ๙๙๒ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๘ 
๒๕๔๔ 

๑) พุทธปรัชญาใน
พระไตรปิฎก 
๒) อภธิรรมปิฎกวิเคราะห ์
๓) พระสุตตันตปิฎก
วิเคราะห ์
๔) สัมมาวิทยานิพนธ ์
๕) ระเบียบวิธวีิจัยทาง
พระไตรปิฎก 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร.สุเทพ พรมเลิศ* 
๓๔๕๐ ๑๐๐ ๗๘๒ ๒๙๐ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๕ 

๑) การใช้ภาษาบาล ี๒ 
๒) พระสุตตันต- 
ปิฎกวิเคราะห ์
๓) ประวัติศาสตร์อารย
ธรรมอินเดียโบราณ  
๔) อภธิรรมปิฎก-
วิเคราะห ์

รอง
ศาสตราจารย ์

พระราชปริยัติมุน ี
(เทียบ สิริญาโณ/มาลยั) 
๓๗๒๐ ๙๐๐ ๙๘๒ ๐๗๐ 

Ph.D. (Pali) 
M.A. (Pali & Sanskrit) 
ป.ธ. ๙  

University of Pune, India 
University of Pune, India 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๐ 

๑) การใช้ภาษาบาล ี๑, ๒ 
๒) ระเบียบวิธวีิจัยทาง
พระไตรปิฎก 
๓) สัมมนาวิทยานิพนธ ์

อาจารย ์ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร 
วชิรเมธี) หงส์แพงจิตร 
๓-๔๗๑๒-๐๐๙๐๖-๘๕-๔ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหวา่ง

ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ) 

ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๓ 
 

 
๒๕๔๔ 

๑) พระไตรปิฎกวิเคราะห ์
๒) สัมมนาวิทยานิพนธ ์
๓) ประวัติศาสตร์อารย
ธรรมอินเดียโบราณ 

อาจารย ์ พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน 
(แก้วมณี) 
๓๗๒๐ ๑๐๑ ๐๗๐ ๒๑๕ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
พธ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๓ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

๑) ปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห ์
๒) พระไตรปิฎกกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 
๔) ระเบียบวิธวีิจัยใน
พระไตรปิฎกศึกษา 

อาจารย ์ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ 
(กันจู)  
๓ ๖๕๐๘ ๐๐๕๑๙ ๒๒ ๑ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

๑) การใช้ภาษาบาล ี๒ 
๒) พระสุตตันต -ปิฎก
วิเคราะห ์
๓) ประวัติศาสตร์อารย
ธรรมอินเดียโบราณ  
๔) อภธิรรมปิฎกวิเคราะห ์
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๗ 
 

อาจารย ์ พระมหาอดิเดช สตวิโร 
(สุขวัฒนวดี) 
๓ ๑๐๒๒ ๐๐๗๓๖ ๘๓ ๙ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๖ 

๑) พุทธปรัชญาใน
พระไตรปิฎก 
๒) การใช้ภาษาบาลี ๑-๒ 
๓) สัมมนาวิทยานิพนธ ์

 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 
 

๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชา  
           (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ก) 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์   
   ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
          ๕.๑.๑ นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
 ๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่ าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  
 ๕.๑.๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมใน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับ
จากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์เงื่อนไขอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  
 ๕.๑.๔ การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์   
ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์   
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
         นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
หลักธรรมอย่างเป็นระบบ และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ  ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
เพ่ือใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้ 
 ๕.๓ ช่วงเวลา 
 ๕.๓.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑  ท าดุษฎีนิพนธ์ ในภารเรียนที่ ๑ เป็นต้นไป 
          ๕.๓.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑  ท าดุษฎีนิพนธ์ ในภารเรียนที่ ๔ เป็นต้นไป 
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
        ๕.๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑  จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
          ๕.๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑  จ านวน ๓๖ หน่วยกิต  
      ๕.๕ การเตรียมการ 
        ๕.๕.๑  ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพระไตรปิฎกศึกษา 

๕.๕.๒  จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
๕.๕.๓  จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ และจัดให้มีคลินิกวิทยานิพนธ์  

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 ๕.๖.๑ ในการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินผลให้นิสิต
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ออกจากห้องสอบ 
 ๕.๖.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
        ๕.๖.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นิสิตต้องแก้ไข
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติ และค าแนะน านั้นก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณี
ที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลาตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่ง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้การ
ขยายเวลา ต้องอยู่ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันสอบ  หากเกินจากก าหนดนี้ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านและจะต้อง
ด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตเท่านั้น 
 ๕.๖.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ
คือ A,  B+, B และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์ IP 
(Inprogress) 
           ๕.๖.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติ อาจกระท าได้เมื่อเห็นสมควรแต่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบและ
เนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
            ๕.๖.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการเสียงข้างมากมีมติให้ผ่าน ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุก
ท่าน เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาด เมื่อทราบผลการประเมินและนิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
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หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑.  M – Morality มีมารยาททางกายและ
วาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness  รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบัน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนา 

มีการส่ ง เสริม ให้ นิ สิ ตมี ศรั ทธา อุทิ ศตนเ พ่ือท า งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน  

๔. A – Ability  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและสังคม โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-Based 
Learning: PBL) เพ่ือน าไปสู่การคิดแก้ไขปัญหานั้น ๆ ตามหลัก
พุทธธรรม 

๕. C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดย
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้น าด้าน
จิตใจและปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตน
ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการ
หลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๑ )  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท า ง
พระพุทธศาสนาที่ มี คุณธรรมและ
จริยธรรม  สามารถให้บริการงาน
วิชาการแก่สังคม 
 ๒)  มีศักยภาพที่ จะพัฒนา
ตนเองให้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม ด้ ว ย ห ลั ก ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนา 

 ๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไข

 ๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
และภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มี
น้ า ใ จ เ สี ย ส ล ะ  อุ ทิ ศ ต น เ พื่ อ
พระพุทธศาสนาและสังคม 
 ๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่
คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 ๓ )  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น

 ๑)  ประเมินด้ วยผลงาน
วิชาการ และการบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 ๒ )  ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย
แ บ บ ท ด ส อ บ ด้ ว ย ก า ร สั ง เ ก ต 
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบ
วัดผล 
 ๓ )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
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ปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผล
และค่านิยมดันดีงาม 
 ๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น า
ด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น
พระพุทธศาสนา 

รายวิชาที่ เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมี
ระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไข
ปัญหาของตนเองและสังคมได้ 
 ๔) ฝึกฝนภาวะความเป็น
ผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

การท างานวิจัย และการเข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทาง
การศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
 ๔) ผู้ เรียนประเมินตนเอง 
และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ 
โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        

๒. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๑) มีความรู้และความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติงาน 
 ๒) มีความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาพระไตรปิฎก
ศึกษาได้ 
 ๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การ
วิ จั ย  และการปฏิบั ติ ในสาขาวิ ช า
พระไตรปิฎกศึกษา สามารถประยุกต์
หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี 
ปฏิบัติ และการวิจัย 
 ๔) สามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์
ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาองค์กร  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางสั งคมในด้านวิชาการ
พระไตรปิฎกศึกษา 

 ๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ส า ข า วิ ช า
พระไตรปิฎกศึกษา  โดยใช้วิธีการ
เรียนการสอนที่ เน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการ
คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
 ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับ
วิชาการพระพุทธศาสนา 
 ๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า 
วิ จั ย ด้ ว ย ต น เอ ง  ใน ก า รพั ฒ น า
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
 ๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
ค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก
แ ล ะ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ค้ น พ บ ม า
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 ๑) ประเมินด้วยการสอบ
ข้อเขียน 
 ๒) ประเมินด้วยการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 ๓) ประเมินด้วยการน าเสนอ
รายงานและการท างานเป็นทีม 
 ๔)  ประ เมินด้ วยการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  
 

๓. ดา้นทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎี
และปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ทางพระไตรปิฎกศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
 ๒ )  ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์ และ

 ๑) ฝึกทักษะการคิดและ
การแก้ไขปัญหา 
 ๒) เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการปฏบิัติงานจริง   
 ๓) เน้นการเรียนรู้ที่
สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จริง โดยใช้ปญัหาเป็นตวักระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้  

 ๑ )  วั ด ก า ร แ ส ด ง อ อ ก
ทางการกระบวนการคิดและการ
แก้ไขปัญหา 
 ๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๓) การน าเสนอผลงานการ
อธิบาย การถามและตอบค าถาม 
 ๔) การโต้ตอบสื่อสารกับ
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น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ 
 ๓ )  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ผลงานวิจั ยและองค์ความรู้ทางด้ าน
พระไตรปิฎกศึกษาในการแก้ปัญหาหรือ
พั ฒ น า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง เ หม า ะ ส ม แ ล ะ
สร้างสรรค์ 
 ๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่
ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 ๔) การอภิปรายกลุ่ม 
 

ผู้อื่น 
 ๕) การอภิปรายกลุ่ม 
          
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๑ )  มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  มี ค ว า ม
รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ใน
การพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร และ
สังคม  
 ๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนด้วยตนเอง และเปลี่ยนแปลงสังคม
ในทางที่เหมาะสม 
 ๓)  ส าม า รถท า ง าน เป็ นที ม 
เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้ร่วมงาน 
 ๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าใน
องค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของ
กลุ่ม  
 ๕)  สามารถตั ดสิ น ใจ ในการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง 
รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑) การจัดกิจกรรมใน
รายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มี
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
 ๒) ฝึกฝนภาวะความเป็น
ผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ ร่วมงาน 
และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมและการ
ท างานวิจัย 
 ๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรม
เพื่ อ สั ง คม  และกา ร ว า งตั ว ที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ 
 ๔ )  ฝึ ก ฝ น ก า ร
ประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 
 

 ๑) สังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิตในหลายๆ 
ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
 ๒) สัง เกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 ๓) สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนและงานที่
ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน 
การท างานวิจัย  และการร่วมท า
กิจกรรมเพื่อสังคม 
  

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้
หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็น

 ๑) จัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การ

 ๑) การทดสอบความรู้และ
เทคนิคการวิ เคราะห์และวิจารณ์
ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
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ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่ างๆ 
โดยเฉพาะทางด้านพระไตรปิฎกศึกษาใน
เชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
 ๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด  
การอ่าน การฟัง การเขียน และการ
น าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
 ๓ )  ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการค้นคว้ าข้อมูล  เพื่ อ
ประกอบการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร 

วิจารณ์  
 ๒) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ มุ่ ง เน้นให้ผู้ เ รี ยนได้
ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อื่น  
 ๓) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการ
ค้นคว้าและการท าวิทยานิพนธ์ 

 

 ๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่
เร่ิมต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน 
  

 
 
 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการ
เรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่าง ๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคม 
 ๒) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 
 ๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม 
 ๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
๓.๒ ด้านความรู้  
 ๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน 
 ๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาพระไตรปิฎก
ศึกษาได้ 
 ๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา สามารถประยุกต์
หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
 ๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาองค์กร  เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระไตรปิฎกศึกษา 
๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา  
 ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระไตรปิฎกศึกษาอย่างเหมาะสม 
 ๒) สามารถสืบค้นขอ้มูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์ และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
 ๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพระไตรปิฎกศึกษาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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 ๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร 
และสังคม  
 ๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และเปลี่ยนแปลง
สังคมในทางที่เหมาะสม 
 ๓) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้ร่วมงาน 
 ๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  
 ๕) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระไตรปิฎกศึกษาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
 ๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด  การอ่าน การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
 ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

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

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
หลักสูตรแบบ ๑.๑ 
หมวดวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกติ                     
๘๑๖ ๒๐๓  ระเบียบวิจยัทางทางพระไตรปิฎกศึกษา                       
๘๑๖ ๔๐๑  สัมมนาดุษฎีนิพนธ ์                       
หมวดวชิาเอก ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓ หน่วยกิต                     
๘๑๖ ๓๐๙ สัมมนาพระไตรปิฎกศึกษา                      
หมวดดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกติ                     
๘๑๖ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์                       
หลักสูตรแบบ ๒.๑ 
หมวดวชิาบังคับนับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกติ 

                    

๘๑๖ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห ์                      
๘๑๖ ๑๐๒  พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก                                  
หมวดวชิาบังคับ ไม่นบัหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกติ                     
๘๑๖ ๒๐๓  ระเบียบวิจยัทางทาง พระไตรปิฎกศึกษา                       
๘๑๖ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ                                
๘๑๖ ๒๐๕  วิปัสสนากรรมฐาน                         
๘๐๐ ๔๐๑  สัมมนาดุษฎีนิพนธ ์                       
๘๑๖ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาล ี๑                       
๘๑๖ ๓๐๖  การใช้ภาษาบาล ี๒                        
หมวดวชิาเอก นับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต                     
๘๑๖ ๑๐๖  พระวินัยปฎิกวิเคระห ์                     
๘๑๖ ๒๐๗ พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห ์                     
หมวดวชิาเอก ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต                     
๘๑๖ ๓๐๘ พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห ์                     
๘๑๖ ๓๐๙ สัมมนาพระไตรปิฎกศึกษา                      
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รายวิชา 
 

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

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
หมวดวชิาเลือก นับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกติ                     
๘๑๖ ๓๑๐  พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย                                   
๘๑๖๓๐๘ พระไตรปิฏกกับศาสตร์แห่งการตีความ                      
๘๑๖ ๓๑๒ สหวิทยาการในพระไตรปิฎก                      
๘๑๖ ๓๑๓  พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมยัใหม ่                     
๘๑๖ ๓๑๔ พระไตรปิฎกกับภูมิปญัญาไทย                     
๘๑๖ ๓๑๕  การอ่านพระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาอังกฤษ                      
๘๑๖ ๓๑๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก                      
๘๑๖ ๓๑๗  พระไตรปิฎกกับอารยธรรมโลก                                             
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกติ                     
๘๑๖ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์                        
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หมวดที่ ๕ 
หลักการประเมินผลนิสิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ระดับ 

 
ค่าระดับ 

เกณฑ์คะแนน 

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

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

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
        การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การท าวิทยานิพนธ์ จะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  โดยให้เป็นความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

   ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
          การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพ โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
             ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือ
ในสาขาที่เก่ียวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
             ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 

 ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพ่ือ
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ปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
 ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 ๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น  
 (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
 (๒) จ านวนสิทธิบัตร 
 (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑   
 ๑) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอ
ดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ๒) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
       ๓) สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
     ๔) เกณฑ์อ่ืนๆ  ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ข) 
 แบบ ๒.๑   
         ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ 
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 ๒) สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
 ๓) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
           ๔) สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
    ๕) เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและหลักสูตร
ที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 

๑) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
๒) สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
๓) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา ฯ 
และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัว

เองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขา ฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมิน
และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                    ๑) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
     ๒) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัย การเรียนการสอน ที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ที่มีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
       ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
                 ๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
         ๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
         ๓) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  
         ๔) มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
         ๕) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขา 
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หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
   ๑) จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
              ๒) จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
             ๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
   ๔) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
              ๕) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
             ๖) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
              ๗) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วนทุกตัว
เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
๒. บัณฑิต 
 ๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ             
 ๓) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
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๓. นิสิต 
  ๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิตโดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิต
ให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใสชัดเจน มีเครื่องมือในการ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  ๒) ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไกน าไปสู่การปฏิบัติและมีก ารประเมินผล
ติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา  
 ๓)  มีกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาและมีการวางระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นิสิตและให้ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่มีสภาพเป็นนิสิต 
 ๔) มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง 
 ๕) มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน (e-mail) เป็นต้น 
 ๔) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
๔. คณาจารย์ 
 ๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ตรงหรือสาขาที่สัมพันธ์  โดยมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมี
การติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
 ๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มี
ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
 ๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการก ากับควบคุมให้อัตรา
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
           ๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและ
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ตลาดแรงงาน  
            ๒) มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้การ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
            ๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า 
มคอ. ๓  
            ๔) มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อ 
ดุษฎีนิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
            ๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
            ๖) มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
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๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่

๑ 
ปีที ่
๒ 

ปีที่ 
๓ 

ปีที ่
๔ 

ปีที ่
๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓  อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ไม่มี มคอ.๖ รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

X X X X X 

๕. จัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มอค.๗ ปีท่ีแล้ว 

- X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการเรียนการสอน X X X X X 
๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

X X X X X 

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - X X X 

๑๒. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๓๔ 
 

หมวดที่ ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจากนิสิตการตอบค าถามของนิสิตใน
ชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหากพบว่า มีปัญหาก็จะต้องมี
การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการตรงต่อ

เวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
 ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์สามารถ ประเมินผลการ

ท างานได้ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
 ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการหรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

๒.๓ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
 ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
๓ คนซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันที ซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้นจะกระท าทุก ๕ ปีทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๓๕ 
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สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 

 
วิชาบงัคับ  ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

ก.วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต   
  ๘๑๖ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์      ๓ (๓-๐-๖) 
     Tipitaka Analysis 
  ศึกษาสาระและพัฒนาการของการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก  โครงสร้าง และ
สาระสังเขปของพระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญที่เป็นจุดหมายสูงสุด หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม 
  ๘๑๖ ๑๐๒   พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก    ๓ (๓-๐-๖) 
    Buddhist Philosophy 

ศึกษาพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมถึงทฤษฎี
ความจริง (Metaphysics) ทฤษฎีความรู้ (Epistemology) ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ (Ethics) รวมถึงสุนทรียศาสตร์ 
และการใช้เหตุผล  โดยการวิเคราะห์จากหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ นิยาม ๕ 
กรรม อริยสัจ ๔ เป็นต้น 
 
 ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต              

๘๑๖ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎกศึกษา    (๓) (๓-๐-๖) 
                                    Research Methodology in Tipitaka Studies 
               ศึกษาวิธีวิทยาการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
ความส าคัญของการวิจัยต่อการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาสังคม ขั้นตอนและกระบวนการการวิจัย เช่น  การ
เลือกปัญหาและการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งสมมติฐาน เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการวิจัยทางพระไตรปิฎกศึกษา 

๘๑๖ ๒๐๔   ภาษาอังกฤษ       (๓) (๓-๐-๖) 
                             English 
               ศึกษาภาษาอังกฤษให้เกิดความช านาญ ๔ ด้าน คือ ด้านการเขียน การพูด การอ่าน การฟัง  และ
เน้นการอภิปรายในหัวข้อค าสอนของพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕, พระรัตนตรัย,    ไตรลักษณ์, อริยสัจ ๔, มรรคมี
องค ์๘, ปฏิจจสมุปบาท , กรรมและการเกิดใหม่ เป็นต้น 
           ๘๑๖ ๒๐๕   วิปัสสนากรรมฐาน      (๓) (๓-๓-๖) 
                                     Insight Meditation 
              ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์
ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๓๗ 
 

๘๑๖ ๔๐๑   สัมมนาดุษฎีนิพนธ์     (๓) (๓-๓-๖) 
    Seminar on Dissertation 
  ศึกษาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์ข้อมูล การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง รูปแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งวิธีการ
เขียนบทความวิจัย 

๘๑๖ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑     (๓)(๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 

  ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพ้ืนฐาน และแปลบาลีเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 

๘๑๖ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓)(๓-๐-๖) 
  Usage of Pali II 

  ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ 
 
วิชาเอก  ๑๒  หน่วยกิต  นิสิตต้องศึกษา ๖ หน่วยกิต   
           ๘๑๖ ๒๐๖  พระวินัยปิฎกวิเคราะห์     ๓ (๓-๐-๖) 
    Vinaya Pitaka Analysis 
 ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์พระวินัยปิฎก ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับการบัญญัติพระวินัย  
อาบัติและวิธีออกจากอาบัติ  การบรรพชาอุปสมบท มหาปเทศ  ๔   อธิกรณ์ วิธีระงับอธิกรณ์ วัตร  ๑๔  พิธีกรรม
ที่ส าคญั เช่น การเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  กฐิน และการบริหารจัดการองค์กรของคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกรอบ
ของระบบสังฆะโดยใช้หลักฐานอ้างอิงจากอรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  ปกรณ์วิเสส  และคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบในการศึกษา 
  ๘๑๖ ๒๐๗ พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์    ๓ (๓-๐-๖) 
    Suttanta Pitaka Analysis 
 ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก โดยเน้นการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญใน
พระสุตตันตปิฎกทั้ง  ๕  นิกาย เช่น ประเด็นเรื่องก าเนิดชีวิต  เรื่องกรรมและการเกิดใหม่ เรื่องนรกสวรรค์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอริยสัจ ๔ กับปฏิจจสมุปบาท  สภาพสังคมอินเดียในพระสุตตันตปิฎกโดยใช้หลักฐานอ้างอิง
จากอรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  ปกรณ์วิเสส  และคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการศึกษา 

๘๑๖ ๒๐๘  พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์    ๓ (๓-๐-๖) 
    Abhidhamma Pitaka Analysis 
 ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก เน้นเรื่องพัฒนาการเรื่องก าเนิดของพระอภิธรรม
ในพระพุทธศาสนา ปัญหาความมีอยู่และความเกี่ยวข้องของพระอภิธรรมกับการแตกแยกทางนิกาย หลักปรมัตถ
ธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน วิเคราะห์ขันธ์ ๕  ในคัมภีร์วิภังค์ รวมถึงปัญหาทางอภิธรรม อ่ืน ๆที่ปรากฏใน
พระอภิธรรมปิฎกและคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กถาวัตถุ อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นต้นโดยใช้หลักฐานอ้างอิงจาก
อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  ปกรณ์วิเสส  และคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการศึกษา 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๓๘ 
 

๘๑๖ ๓๐๙   สัมมนาในพระไตรปิฎก               ๓ (๓-๐-๖) 
                                     Seminar on Tipataka 
             ศึกษาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระไตรปิฎก ให้นิสิตร่วมกันจัด
สัมมนาโดยน าประเด็นปัญหาที่น่าสนใจทางสังคมมาร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น และวิเคราะห์หาทางออก
ร่วมกัน พร้อมทั้งแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
 
วิชาเลือก ๒๔ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

๘๑๖ ๓๑๐   พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖) 
                               Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
  ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร  เพ่ือเป็น
ฐานในการอธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การท าแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การท า    การุณยฆาต การท าโคลนนิ่ง เป็น
ต้น รวมทั้งปัญหาความผิดศีลธรรมที่สลับซับซ้อนในสังคมยุคใหม่  

๘๑๖ ๓๑๒   สหวิทยาการในพระไตรปิฎก    ๓(๓-๐-๖) 
  Interdisciplinary in Tipitaka 

 ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างละเอียดรอบคอบลึกซึ้ง 
ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวคิด อิทธิพล ความสัมพันธ์ ความแตกต่าง ความเหมือนและแนวทางการประยุกต์ใช้ของ
องค์ความรู้จากศาสตร์ทั้งหลายอย่างเหมาะสม  

๘๑๖ ๓๑๓   พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่     ๓(๓-๐-๖) 
                                       Tipitaka and Modern Sciences 
  ศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
นิเวศวิทยา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เพ่ืออธิบายค าสอนบนฐานแนวคิดของพระพุทธศาสนา 
 ๘๑๖ ๓๑๔    พระไตรปิฎกกับภูมปิัญญาไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
   Buddhism and Thai Culture 
 ศึกษาหลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ 
ปรัชญา ความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทและอิทธิพล
ของพระไตรปิฎกต่อภูมิปัญญาไทย   

๘๑๖ ๓๑๕   การอ่านพระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖) 
                      Reading Tipitaka and Commentaries in English  
  ศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นภาษาอังกฤษ โดยเลือกคัมภีร์ส าคัญมาวิเคราะห์และวิจารณ์
เป็นภาษาอังกฤษ 

๘๑๖ ๓๑๖   จิตวิทยาในพระไตรปิฎก      ๓(๓-๐-๖) 
                                        Psychology in Tipitaka 
  ศึกษาหลักการและทฤษฏีจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา วิ เคราะห์หลักค าสอนที่
เกี่ยวกับปรมัตถธรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับหลักการของจิตวิทยาตะวันตก  



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๓๙ 
 

๘๑๖ ๓๑๗   พระไตรปิฎกกับอารยธรรมโลก     ๓ (๓-๐-๖) 
    Tipitaka and World civilization 
 ศึกษาบ่อเกิดของโลกและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในระบบสังคม เช่น ศิลปะ 
การเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม เชื่อมโยงกับพระไตรปิฎก 
 
 ๘๑๖ ๓๐๐    ดุษฎีนิพนธ์      ๕๔ หน่วยกิต 
    Dissertation 

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับแบบ ๑.๑ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ 
บังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้
มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้า
ประโยคและ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
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  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ  
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ 
ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก  ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา     ๑๘  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น    ๔๘  หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา      ๙  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๓๖  หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น    ๖๐  หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
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  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔  ภาค
การศึกษาปกต ิ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖  ภาค
การศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา  ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพ
นิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง  
๓ ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไป
ค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B  หรือ S 
  ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
   ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากก าหนดการลาพักการศึกษา
ดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
    ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
    ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็น
นิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ 
ให้นิสิตได ้W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
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  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ ๑๑.๒ 
แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕ 
  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ปกติตามข้อ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียนและ
วัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมด 
พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิ ตด้วยตนเอง 
ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทน
ได ้ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 
๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน การศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอน เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วันแรก
ของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาที่ถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ใน
กรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น 
  ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจท า
การวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับ
รายวิชานั้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใด
ก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
และ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑ .๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย  ใช้เพียง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 
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ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐ 
ดีมาก (Very good) B+ ๓.๕ 
ดี (Good) B ๓.๐ 
ค่อนข้างด ี(Very Fair) C+ ๒.๕ 
พอใช้ (Fair) C ๒.๐ 
ตก (Failed) F ๐ 

  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

   สัญลักษณ์          ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 

U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล 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 าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 

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

  ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
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   ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วยหรือ
เหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบและ/
หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผลและส่งผล
การศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับและ
มีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ 
๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษา
รายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษา
ถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องใน
ภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม 
ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, B, 
C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา
นั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
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  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได ้U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม หรือ
อาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิตตาม
ข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับรายวิชา
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้นมา
ค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔ 
 

หมวดที่ ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ ์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกต ิและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

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

หมวดที่ ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง 
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้องได้รับ
โทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติเสียหาย
หรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิด
ระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุม
การสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท 
พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  
จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

         “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 าเร็จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

 ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 

๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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๗.๑.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วัน
ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
เห็นชอบ และ 

 ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 

๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

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

 ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่ าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

แต่ละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

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

 “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๕๔ 
 

 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  
และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

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

 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ 
ดังนี้ 

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

 
ข้อ ๗  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือ

ขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 

ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 

  



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๕๕ 
 

   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

      
   

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

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



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๕๗ 
 

                                          (proceeding) 
   ๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องได้รับการ 
              ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ 
              วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 
 
              วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ 
              (Pre-review)  และเป็นที่ยอมรับ” 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

                  
                     (พระธรรมสุธี) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช 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 “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๕๙ 
 

 

 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๐ 
 

 

 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๑ 
 

 

 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๒ 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

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

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

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

นี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

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

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

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

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๓ 
 

การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบด ี
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 

แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 

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

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

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
    

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๔ 
 

 
 
 

 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและ

ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

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

 
      

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๕ 
 

 
 
 
 

           
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ 

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

การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  

ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

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

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๖ 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
               

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๗ 
 

 
 
       

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
  

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึง
ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

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

๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัด
ให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

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

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

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



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๘ 
 

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

แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้
ศึกษา 

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

 
(พระราชรัตนโมลี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๖๙ 
 

 
 
 

 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ บัณฑิตวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

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

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



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๗๐ 
 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๓  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บท ๘  พร้อม

ด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ าวน ๘  ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๔  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ  และโครงร่างวิทยานิพนธ์ใน

แต่ละปีการศึกษา  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และ
ในการประชุมพิจารณาแต่ละครั้งประธานกรรมการอาจให้นิสิตเข้าชี้แจงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยก็ได้ 

 ๔.๕  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอผลการพิจารณา
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๔.๖  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตละหัวข้อวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานสิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
นิสิตจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๕.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖  หน่วยกิต 
 ๕.๒  นิสิตรตะดับปริญญาเอกที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๕.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยราลัยประกาศ

อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์บท  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ช าระเงินค่าลงทะเบียน ในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๖.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้น าสิตยื่นแบบค าร้อง 

บท ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่แต่ไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๖.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค าร้อง
แล้ว 

หมวดที่ ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๗  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน  

แต่ไม่เกิน  ๓  ท่าน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๗๑ 
 

 ๗.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาโท  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๗.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๗.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

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

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมวดที่ ๔ 

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

โครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้ค่า

ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

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

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน 

หลักสูตรและได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมกา 

ควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
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  ๙.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๙.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว ๑๐ 
วันท าการ 
  ๙.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๙.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๐.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
          (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
          (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
          (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๐.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง 
  ๑๐.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  และ
มีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้  ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 

    หมวดที่ ๕ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ ๑๑  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๑.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๑.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ  นิสิต
ต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิต
วิทยาลัย 
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  ๑๑.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ  ดังนี้ 

ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)   F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP 
  ๑๑.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจกระท าได้
เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการ
แก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๑.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิต
วิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๒  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๒.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้
นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  
โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จ
การศึกษา 
  ๑๒.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อผูกพัน
หรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่ต้องการเสนอ
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๒.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา
ให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๓  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๓๓ 
 ข้อ ๑๔  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้ระเบียบ
นี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
  
            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

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

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

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

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
หมวดที่ ๒ 

การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 
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 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน เมื่อ
ผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

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

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในแต่
ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และใน
การประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย 

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

 ๖.๗  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

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

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

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

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง บฑ 

๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
จ านวน ๔ ชุด 

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

๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค าร้อง
และได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ รูป

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

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

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

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์

ของบัณฑิตวิทยาลั 
หมวดที่ ๔ 

การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

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

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

๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 

๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ

โครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
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(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ

โครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับค่า

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

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
 ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 

๑๐ วันท าการ 
 ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

 ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 

ประกอบด้วย 
 (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
 (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 

 ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง 

 ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  และ
มีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
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 ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้ง
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่

เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์   ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิต
วิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอ
ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือ
ว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 

๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ  ดังนี้ 

 
ผลการศึกษา                                          ระดับ 

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

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In 
progress) 

๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจกระท าได้
เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการ
แก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเม่ือทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิต
วิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๑ 
 

๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้
นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  
โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ 
Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

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

๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา
ให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้

ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้ระเบียบ
นี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและ

ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

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

         
 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๓ 
 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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

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

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
    แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัด

ให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
     แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า            ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า              ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                        ๑๒   หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 
๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 

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



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๔ 
 

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

แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้
ศึกษา 

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

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

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

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๕ 
 

 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี

ประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษา
เพ่ิมเติม 

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษา
เพ่ิมเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

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

ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ S หรือ 
U 

นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๖ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๗ 
 

  



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๘ 
 

 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๘๙ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๐ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๑ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๒ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๓ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๔ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๕ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๖ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๗ 
 

 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๙๙ 
 

๑. พระราชปริยัติมุน ี(เทียบ สิริญาโณ) 
 

๑. ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย ์
    สังกดั   ภาควิชาบาลีและสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์  
๒.  ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ที่ ๐๐๗/๒๕๔๒  เมื่อวันที ่๒๑ มกราคม ๒๕๔๒  
มีผลตั้งแต่ วนัที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 
๓.ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้นหลงั) 

๓.๑  ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตร ี
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 

 ๑ Dhammapada Studies มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ Pali literature มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ Pali Composition & Translation มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓.๒   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การใช้บาล ี๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ Introduction to Pali มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ Pali literature มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ Pali Language มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาวิทยานิพนธ*์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ การใช้ภาษาบาลี ๒* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓.๓   ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ งานวิชาการภาษาองักฤษเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การใช้บาล ี๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

๔.๑  งานวิจัย 
พระสุธธีรรมานวุตัร (เทียบ สิริญาโณ). “พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า (เมียนมาร)์:ประวัตศิาสตร์ 

วัฒนธรรมและความสัมพันธท์างสังคม”. วารสารบัณฑติศึกษาปริทรรศน์. ปีที ่๑๐ ฉบบัที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑-๒๔. 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๐ 
 

พระสุธธีรรมานวุตัร (เทียบ สิริญาโณ). “ทศชาดก : แนวคิดและกระบวนการสรา้งจริยธรรมทาง
สังคม”. วารสารบณัฑติศึกษาปริทรรศน์. ปีที ่๑๑ ฉบบัที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๑-๑๘. 

๔.๒ บทความวิชาการ 
พระสุธธีรรมานวุตัร (เทียบ สิริญาโณ). “หลกักรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชวีติของสังคมไทย”. 

วารสารบณัฑติศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษยน ๒๕๕๖) : ๗-๒๑. 
พระราชปริยัตมิุน ี(เทียบ สริิญาโณ). “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐเกาหลี : ประวัติศาสตร์ 

พัฒนาการความสมัพันธท์างสังคมและสถานการณป์ัจจบุัน”. วารสารบณัฑติศึกษาปริทรรศน์. ปีที ่๑๔ 
ฉบับที ่๒ (พฤษภาษคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 

 
 
 

 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๑ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๒ 
 

๒. พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน 
 

๑.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     สังกดั   ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร ์ 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ที่ ๓๑๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ทั้งนี้มีผลตั้งแตว่ันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป      
๓. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้นหลงั) 

๓.๑ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตร ี
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากบักับการพัฒนาที่ยั่งยนื มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ศาสนาในจีนเกาหล ีและญีปุ่่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนากบัสิทธมินษุยชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ชีวิตและผลงานของปราชญท์าง

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ ประวัติพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ Tipitaka Studies มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ Ancient Religions มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาวิทยานิพนธ*์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวธิีวิจัยชัน้สูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ประวัติอารยธรรมอินเดียโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หนังสือ งานวิจัยและบทความ 
๔.๒ งานวิจัย 
พระมหาสุรศกัดิ ์ปจฺจนตฺเสโน. (๒๕๕๗). “กระบวนการสร้างการใช้ตวัชีว้ัดความสุขตามหลัก

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและภูฏาน”. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๑๙๘ หน้า). 

พระมหาสุรศกัดิ ์ปจฺจนตฺเสโน. “การประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะเพื่อลดปญัหาการฉ้อโกงทางการค้า”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๗๔๕-๗๕๔. 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๓ 
 

๔.๒ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาสุรศกัดิ ์ปจฺจนตฺเสโน. พระไตรปิฎกศกึษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. (๑๑๐ หน้า). 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๔ 
 

 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๕ 
 

๓. พระมหายุทธนา  นรเชฏฺโฐ ดร. 
 

๑.  ต าแหน่ง      ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
     สังกัด  ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร ์ 
๒.  ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  ๘๘/๒๕๕๙  สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
ทั้งนี้ใหม้ีผล ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วรรณคดีชาดก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ มิลินทปัญหา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ศาสนากับภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ Pali Composition & Translation I มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ Pali Composition & Translation II มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ Pali Composition & Translation III มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ Pali Composition & Translation IV มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ Pali Composition & Translation V มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ Pali Composition & Translation VI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. หนังสือ งานวิจัยและบทความ 

๔.๑ งานวิจัย 
พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. “ศึกษาวิเคราะห์หลักการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : 

กรณีศึกษาชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. 
วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) : ๔๐ – ๖๑. 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๖ 
 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. “รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ”. วารสารศิลปศาสตร์
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๕ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๔๑ – 
๑๕๒. 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. “แนวคิด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด บทเรียน และการบูรณาการการ 
รักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕”. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ปีที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๒๐๔ – ๒๑๔. 

๔.๒ หนังสือ 
พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย : 

กรณีศึกษากลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
(๒๐๔ หน้า). 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. พฒันาการแนวคิดตถาคตครรภ์ในพระพุทธศาสนามหายาน. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. (๑๒๗ หน้า).  

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. พระสงฆ์กับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สหธรรมิก, ๒๕๕๗. (๙๗ หน้า). 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในจักกวัตติสูตร. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๕๗. (๑๕๑ หน้า).   

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. สภาวะของพระพุทธเจ้าหลังการปรินิพพาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สหธรรมิก, ๒๕๕๗. (๖๔ หน้า). 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. แนวคิดการไถ่บาปที่ปรากฏในต านานพื้นบ้านภาคอีสาน : กรณีศึกษาเรื่อง
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๕๗. (๑๖๖ หน้า).  

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๕๗. (๑๑๙ หน้า). 

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๕๗. (๑๕๗ หน้า).   

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๗ 
 

๔. พระมหาสุขสันติ ์สขุวฑฺฒโน 
 

๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
    สังกัด  ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๓๙/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐  ทั้งนี้ 
ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ โลกกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ธรรมประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ 
๗ 

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ หลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ปฏิจจสมุปบาทวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. หนังสือ งานวิจัยและบทความ 

๔.๑ งานวิจัย 
พระมหาสุขสนัติ ์สุขวฑฺฒโน. “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษา

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. (๑๘๕ หน้า). 

พระมหาสุขสนัติ ์สุขวฑฺฒโน. “การศกึษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย”.วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๖ ฉบบัที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙) :  ๖๒-๗๖. 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๘ 
 

พระมหาสุขสนัติ ์สุขวฑฺฒโน. “การวเิคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพู ฉบับภาคใต้”.
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวจิัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที ่๒๑ 
(มกราคม-มิถนุายน ๒๕๖๑) : ๘๘-๑๐๑. 

๔.๒ หนังสือ 
  พระมหาสุขสนัติ ์สุขวฑฺฒโน. พุทธนิเวศวิทยา. นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๑. (๒๗๐ หน้า). 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๐๙ 
 

๕. ดร.สุเทพ  พรมเลิศ 
 

๑.  ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย ์
     สังกดั ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร ์ 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๔๖ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕       
๓.  ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตร ี
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระวนิัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การเขียนและปริวรรตภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระสุตตันตปิฎก  ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ พระสุตตันตปิฎก  ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พระพุทธศาสนาในเอเชีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ อักษรจารกึในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ แตง่แปลบาล ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒ นิเวศวิทยาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔ พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕ พุทธวิธบีรหิารจดัการการศกึษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๖ พระวนิัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๗ พระวนิัยปิฎกวเิคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๘ การศกึษาวเิคราะห์พุทธวธิีการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๙ ธรรมประยุกต ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๐ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๑๐ 
 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวธิีวิจัยทางพระไตรปิฎก* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาวิทยานิพนธ*์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระวนิัยปิฎกวเิคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ประวัตแิละพฒันาการพระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

๔.๑ งานวิจัย 
สุเทพ พรมเลิศ. “พุทธวิธีบริหารจัดการงานยุติธรรมเพื่อบูรณาการกับงานยุติธรรมในสังคมไทย”. วารสาร

มหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๓๙-๕๒. 
๔.๒  บทความวิชาการ 
สุเทพ พรมเลิศ. “พระสงฆ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในสมัยพุทธกาล”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๑ 

ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๒๙-๔๔. 
๔.๓ หนังสือ 
สุเทพ พรมเลิศ. คัมภีร์มหาวงศ์ ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

(๕๗๐ หน้า). 
สุเทพ พรมเลิศ. คัมภีร์มหาวงศ์ ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

(๔๙๕ หน้า). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๑๑ 
 

๖. พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธี)  
  
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
    สังกัด ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
๒. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  ๐๑๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปี ย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ธรรมประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ศาสนากับภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๔. ผลงานทางวิชาการ  
 ๔.๑ งานวิจัย 
 พระเมธีวรญาณ, ชญานันท์ หนูไชยะนันท์ และปณัชญา ลีลายุทธ. “พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อสร้าง
สัมมาทิฏฐิ”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๕๐-๖๔. 
  พระเมธีวรญาณ. “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปรมัตถมัญชุสา วิสุทธิมรรคมหาฎีกา”. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๔๖-๕๘. 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๑๒ 
 

 ๔.๒ หนังสือ 
พระเมธีวรญาณ. (๒๕๖๑). บารมีพระโพธิสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. (๒๖๔ หน้า). 
พระเมธีวรญาณ. (๒๕๕๙). บารมีพระโพธิสัตว์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

(๑๗๙ หน้า). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๑๓ 
 

๗. พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ 
 

๑. ต าแหน่ง  อาจารย์ 
    สังกัด ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
๒.  ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๐ ทั้งนี ้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙       
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ หลักและทฤษฎีทางสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ปัญหาและมาตรการทางสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอื่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ พุทธธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ วรรณคดีบาลีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ วินัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ ศาสนากับสถานภาพสตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒ พุทธปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓ บาลีเสริม นาม-อัพยยศัพท์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔ บาลีเสริม อาขยาต-กิตก์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕ อภิธรรมปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๖ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๗ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๘ วิสุทธิมรรคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การใช้ภาษาบาลี ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหาร

การศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑  งานวิจัย 
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ. “การวิเคราะห์การตีความว่า “ธรรม”ของพุทธทาสภิกขุ”. วารสารเซนต์

จอห์น. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๗ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๓๐ – ๔๕. 
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนา พุทธ

คริสต์”. วารสารเซนต์จอห์น. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๙ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๙๓ - ๑๐๖.   
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ. “หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”. วารสาร 

มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑) : ๙๘-๑๐๘. 
๔.๒  หนังสือ 
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ. (๒๕๖๑). พุทธศิลป์พุทธชินราช ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา

ในจังหวัดพิษณุโลกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๐๙ หน้า). 
       

 
 

 
 
   
 
 
 
 



  มคอ. ๒ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎก ๑๑๕ 
 

๘. พระมหาอดิเดช สตวิโร, ดร. 

๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
    สังกัด สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
๒. ค าสั่งแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ศธ ๖๑๐๐.๑ /๗๑๐  ทั้งนี ้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๖  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ภาษากับการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ศาสนากับสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ การใช้ภาษาบาลี ๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ การใช้ภาษาบาลี ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๔. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา 
 ๔.๑ งานวิจัย 

พระมหาอดิเดช สติวโร. “ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย”. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๕๗๒-๕๘๕. 

พระมหาอดิเดช สติวโร. “จิตวิทยาเชิงพุทธเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์”. วารสารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๗๗-๑๘๗. 

พระมหาอดิเดช สติวโร. “แรงจูงใจและการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่๙”. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๐-๕๐๑. 

พระมหาอดิเดช สติวโร, ธรรณปพร หงษ์ทอง, สุเมธ บุญมะยา, พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท และสุรีย์พร  
แซ่เอ๊ียบ. “พฤติกรรมกลุ่มเชิงพุทธของแรงงานต่างด้าวชาวพม่ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) : ๑๒๔๒-๑๒๕๘. 

นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และพระมหาอดิเดช สติวโร. “รูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธ
โลก”. วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปี
ที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๙-๑๒๐. 
 ๔.๒ บทความวิชาการ 
  พระมหาอดิเดช สติวโร. “การประเมินการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา” เขียนโดย เอเตียง ลาม๊อต 
(Etienne Lamotte)”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๘๓-
๑๘๗.   
  พระมหาอดิเดช สติวโร. “น้ าปัสสาวะบ าบัดโรคกับน้ ามูตรเน่า : ความเหมือนและความแตกต่าง”. 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๑๐-๒๒.  
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ภาคผนวก ง 

ประกาศอนุมัติหลักสูตรและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
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