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

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๕๔๑๘๕๑๑๐๒๑๗๖ 
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Buddhist Educational Administration 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย    : ครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 
  ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Education (Buddhist Educational Administration) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ed.D. (Buddhist Educational Administration) 
๓. วิชาเอก  
 -   
๔.  จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ๓.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต 
  ๓.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
  ๕.๑ รูปแบบ    : หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี 
  ๕.๒ ภาษาท่ีใช้    : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ๕.๓ การรับเข้าศึกษา   : รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 
  ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
  ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  (พุทธบริหารการศึกษา) 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๒) ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๓) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่   
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที ่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๔) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา นักวิชาการด้านการบริหาร
การศึกษา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(บริหาร

การศึกษา) 

พระมหาญาณวัฒน์ 
 ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์) 
๓ ๑๒๐๒ ๐๐๔๗๕ xx x 

พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ศศ.ม. (นโยบายและการจัดการทรัพยากร 
        และสิ่งแวดล้อม) 
ป.ธ.๙ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก 
 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 

 
๒๕๔๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ 
(ฉลองนิติติ์กุล) 
๓ ๒๑๐๓ ๐๐๒๘๑ xx x 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๒ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

นายระวิง  เรืองสังข์ 
๓ ๑๘๐๕ ๐๐๖๘๑ xx x 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
บธ.ม. (การจัดการตลาด) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๓๘ 

   
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ที่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา   
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ ซึ่งเป็นยุคนวัตกรรม ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการก าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ เศรษฐกิจ
ยุคใหม่มีการแข่งขันกันด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการ
ท าวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของ
อาเซียน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่างๆ มีการลดการกีดกันการ
แข่งขัน และแข่งขันด้านคุณภาพสินค้า ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา มุ่งพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในสหสาขา มีทักษะด้านการบริหาร
และบูรณาการความรู้ทางพุทธศาสตร์รวมถึงการเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔) ที่มีทิศทางมุ่ง
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนา
ก าลั งคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ บนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
พัฒนาที่สมดุลทั้งตัวบุคคล ชุมชน สังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมี
สุขของคนไทย ต่อไป 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) ระบุข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ท าให้เกิดปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วง
วัย เนื่องจากประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว เด็กวัยเรียนและประชากรวัยท างานลดลง ผลิต
ภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นช้า เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น มีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ อันเป็นผลมา
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทัว่ถึง  
  ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ประชากรที่อาศัยในเขตเมืองมี
โอกาสเข้าถึงบริการมากกว่าประชากรในชนบท โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับต่างๆ แตกต่างกันตามฐานะ 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องมีการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน  
  จากสถานการณ์ข้างต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
ศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยก าหนดให้
การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คน นับเป็นบทบาทส าคัญของนักบริหารที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี การศึกษาวิจัย และองค์
ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ทางการศึกษา และองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคน
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมป้อนสู่สังคม 
๑๒. ผลกระทบข้อ ๑๐ 
  ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
   จากสถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ น าไปสู่
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพและความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคนที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และศีลธรรมสู่สังคม ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารศึกษาที่มี
คุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษาและภาวะผู้น าทางการศึกษา ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของการมีศีลธรรม 
จึงเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันจึงมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖  ที่คุรุสภาได้ก าหนดมาตรฐานด้านความรู้ ที่ประกอบด้วย 
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา การบริหาร
ทรัพยากร การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ
และอาคารสถานที่  การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน และคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผนวก
กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์
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สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีการเชื่อมโยงรายวิชากับศาสตร์สมัยใหม่อย่างบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงปรากฎการณ์และความคาดหวังทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จะมีผลต่อเนื่องถึงปัญหาและคุณภาพของการ
บริหารการศึกษา ตระหนักถึงแนวโน้มและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารการศึกษาที่เกิดขึ้น อย่างผู้มีวิสัยทัศน์ทั้งใน
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับโลก มีปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีรายวิชาการบริหาร
การศึกษาเชิงพุทธ และรายวิชาภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารการศึกษา เพ่ือให้น าเอาหลั กธรรมค า
สอนทางพุทธศาสนาเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง
เข้ากับทิศทางการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้หลากหลายประเด็น ภายใต้การให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความลุ่มลึกในการท าวิจัยระดับสูง น าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของวงวิชาการ เกิดองค์ความรู้ที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสายงานวิชาชีพต่อไป 
  ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจ ๔ ด้านดังนี้ ๑) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การวิจัยและค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใน
พระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของ
สังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่
สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอ้ือต่อการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สร้ างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพ
ในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง ๔) เสริมสร้างและพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอ้ือต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 
  จากพันธกิจดังกล่าว หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จึงจ าเป็น
จะต้องมีการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อพันธกิจ ในการพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ผลิต
งานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหารทั้งแบบวิถีพุทธ
และแบบตะวันตก นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน TQF และมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ก าหนดโดยคุรุสภา เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การ
รับความเสี่ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมต่อไป 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
  ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ 
มาบรรยายในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ 
มาเป็นผู้บรรยายหรือผู้ร่วมบรรยายในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมนพระพุทธ
ศาสนา รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
  ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
   ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน 
และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 
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   ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พุทธบริหาร
การศึกษา ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 ๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ของภาควิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการขยายการศึกษา เพ่ือผลิต  
ดุษฎีบัณฑิตที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ท างานและสื่อสารร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
สามารถเรียนรู้และน าแนวคิดทางด้านการบริหารการศึกษาสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันสอดคล้องกับ
การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้า
กับวิชาการแห่งการบริหารการศึกษา พร้อมกับบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
   ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารการศึกษาและเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุข สงบ เยือก
เย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเพียบพร้อม เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
   ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย 
จัดระบบ และประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนาที่บูรณา
การเข้ากับวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕ ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/ปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การพัฒนาหลักสูตร 
๑. ท าวิจัยประเมินผลและการใช้

หลักสตูร 
๑.๑ น าผลการประเมินการด าเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.๗ มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

๑.๒ ก าหนดให้นิสติปีสดุท้ายอาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมิน
หลักสตูร 

๑.๓ ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บณัฑิตที่มีคณุภาพของ
หลักสตูร 

๑.๔ วิเคราะห์สถานการณภ์ายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการผลิตบณัฑิต 

(๑) มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร 

 
(๒) รายงานผลการประเมินจากนสิิตปี

สุดท้าย อาจารย์ผูส้อน และอาจารย์
พิเศษ 

(๓) รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มี
คุณภาพของหลักสูตร 

(๔) สรุปบทวิเคราะหป์ัจจัยทีส่่งผลต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะ
สงฆ์และสถาบันการศึกษา 

๑.๑ ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ 
และสถาบันการศึกษา  

๑.๒ เชญิผู้ทรงคณุวุฒิจาก

(๑) รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แผนการพัฒนา/ปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สถาบันการศึกษา จากภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการมา
วิพากษ์หลักสูตร 

๑.๓ ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิพากษ์ 

 
 
 
(๒) หลักสตูรฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
๓. พัฒนาบุคลากร ด้านการเรียน การ

สอนและบริการวิชาการ 
๑.๑ อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์

ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอนรูปแบบต่างๆ และการวัดผล
ประเมินผลทั้ งนี้ เพื่ อ ให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ ผู้ สอน
จะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้
เป็นอย่างดี 

๑.๒ สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๑.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ 
ศึกษาดู งาน และท าวิจัยร่ วมกับ
ค ณ า จ า ร ย์ ใ น ส ถ า บั น อื่ น ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

๑.๕ บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของ
การน าทฤษฎีสู่ การปฏิบัติ  และ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์
ให้แก่ชุมชนและคณะสงฆ์ 

๑.๖ สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน ให้ มี ก า รน าคว าม รู้ ทั้ ง จ าก
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใช้จริ งเพื่อท าประโยชน์ ให้แก่
ชุมชนและคณะสงฆ์ 

(๑) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
(๒) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร ่
 
(๓) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วม

ประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 

 
(๔) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษา

ต่อ ศึกษาดูงาน และท าวิจัยร่วมกบั
คณาจารย์ในสถาบันอื่นทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

(๕) ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคมต่อ
อาจารย์ประจ า 

 
(๖) ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และคณะสงฆ ์ 
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หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ ระบบการศึกษา 
   ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบเป็นแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘ สัปดาห์ โดยให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๑  และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
๒. การด าเนินการของหลักสูตร 
  ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖  ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ  โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
   ภาคการศึกษาท่ี  ๑    เดือน มิถุนายน  ถึง เดือนตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี  ๒    เดือน พฤศจิกายน  ถึง เดือนมีนาคม 
   ภาคฤดูร้อน           เดือน เมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 
    วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
    วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
   ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
   แบบศึกษาเต็มเวลา 
  ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ ๑.๑ (เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์อย่าง
เดียว) 
    ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๒) คุณสมบัติข้ออ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
    ๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ ๒.๑ (เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์และมี
การเรียนการสอน) 
    ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้รับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิต ไม่ต่ าหว่า ๓.๕ จาก
ระบบ ๔ แต้ม และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๒) คุณสมบัติข้ออ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
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    ๓) มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
   ๒.๓.๑ นิสิตมีพ้ืนฐานทางความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษาและบริหาร
การศึกษาที่แตกต่างกัน เนื่องจากส าเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน จ านวนปีที่ส าเร็จการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ประสบการณ์การท างานและอายุการท างานที่แตกต่างกัน และอ่ืนๆ 
   ๒.๓.๒ นิสิตมีข้อจ ากัดทางด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และการวิจัยจึงส่งผลกระทบต่อการปรับตัวใน
การเรียนของนิสิต 
   ๒.๓.๓ นิสิตส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในแผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) ขาดทักษะ
สถิติของการวิจัย และประสบการณ์ในการท าวิจัย 
  ๒.๔ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์จะด าเนินการเกี่ยบกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียดครอบคลุม
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    ๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
    ๑.๓ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    ๑.๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    ๑.๕ ขอบเขตการวิจัย 
    ๑.๖ ปัญหาที่ต้องการทราบ (ถ้ามี) 
    ๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
    ๑.๘ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
    ๑.๙ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.๑๐ วิธีด าเนินการวิจัย 
    ๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ๑.๑๒  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑.๑๓ โครงร่างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
    ๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
    ๑.๑๕ ประวัติผู้วิจัย 
   ๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาก าหนด  และสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่
ด าเนินการโดยสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านการวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีก าหนดไว้ดังนี้ 
    ๑) ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๑๐๐ คะแนน 
    ๒) ทักษะด้านการพูด (Speeking) ๑๐๐ คะแนน 
    ๓) ทักษะด้านการอ่าน (Reading) ๑๐๐ คะแนน 
    ๔) ทักษะด้านการเขียน (Writing) ๑๐๐ คะแนน 
    ผู้สมัครที่ได้ผลสอบเกินร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ถือว่าสอบผ่านการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  



หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  | ๑๐ 

   ๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่เสนอ ตามข้อ ๑ และ
ความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ หรือกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
   ๔. ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่บัณฑิต
วิทยาลัย หรือคณะครุศาสตร์ก าหนด 
  ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิต กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา ลงทะเบีนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
ทักษะสถิติการวิจัย ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้

เป็นกรณีพิเศษ 
ทักษะภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิต

ระดับปริญญาเอก และสร้างความคุ้นเคยกับภาษ
อังกฤษโดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 

การเขียนโครงการวิจัย จัดคลินิกวิจัยไว้ให้นิสิตเข้าปรึกษาเรื่องการวิจัยเป็น
การเฉพาะ 

 * ทั้งนี ้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก 
  ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
   แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนกลาง อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับชั้นปี 
จ านวนิสิต (รูป/คน) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ 

ชั้นปีที่ ๑ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๒   ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๓     ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ 

รวมจ านวนนิสิต ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๖๐ ๓๐ ๙๐ ๓๐ ๙๐ ๓๐ ๙๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

    
๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ 

  ๒.๖ งบประมาณตามแผน (คิดรวมเป็นชุดเดียว) 
    ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา      
(๑๓๓,๓๓๓ บาท/คน/ปี) ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

รายได้อื่นๆ (สุทธิ)      
  - รายรับจากงานวิจัย      
  - การบริการวิชาการ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวม ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ 

   * ค่าใช้จ่ายของนิสิตต่อหัวต่อปี (สูงสุด) ประมาณ ๑๓๓,๓๓๓ บาท  
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   ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
งบด าเนินการ ประกอบด้วย      
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสาย 
  สนับสนุน (๑๕ x ๑๕,๐๐๐ x ๑๒) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

-ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์
พิเศษ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก 

๑๐,๐๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ 

-ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
งบลงทุน      
-ค่าครุภณัฑ ์ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
งบพัฒนาบุคลากร (๑๒x
๖๐,๐๐๐) 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๕๐,๐๐๐ 
 * มีพนักงานสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร ๑๕ รูป/คน 
  ๒.๗ ระบบการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน  
  ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน  
    ไม่มี  
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  ๓.๑ หลักสูตร 
   ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 
    ๑) แบบ ๑.๑  นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๖๐ หน่วยกิต 
    ๒) แบบ ๒.๑  นิสิตลงทะเบียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์  จ านวน ๖๐ หน่วยกิต 
   ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ 
    ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต และศึกษาหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒๔ หน่วยกิต  
โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต คือ หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต หมวด
วิชาเอก จ านวน ๙ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก จ านวน ๖ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๐ หน่วยกิต  และศึกษา
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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โดยมีตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา ดังนี้ 
หมวดวิชา หน่วยกิต แบบ ๑.๑ หน่วยกิต แบบ ๒.๑ 

๑. หมวดวิชาบังคับ 
 ๑.๑ นับหน่วยกิต 
 ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๒๔) 

 
๙ 
(๙) 

๒. หมวดวิชาเอก - ๙ 
๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๖๐ ๓๖ 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๖๐ ๖๐ 

 หมายเหตุ : รายวิชาในวงเล็บ (   ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
  *ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาบริหารการศึกษาหรือไม่ได้เรียนรายวิชาเหล่านี้มาก่อน เว้นแต่ผู้
ที่ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้ 

 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

ส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 

  ๑) หมวดวิชาบังคับ: ไม่นับหน่วยกิต ๘ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา 
ดังนี้ 
   ๘๐๖ ๑๐๑ สัมมนาภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา           (๓) (๓-๐-๖) 
     (Seminar on Professional English for Educational Administration) 
   ๘๐๖ ๑๐๒ สัมมนาวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา         (๓) (๓-๐-๖) 
     (Seminar on Research Methodology in Educational Administration) 
   ๘๐๖ ๑๐๓ สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ (๓) (๓-๐-๖) 
     (Seminar on Strategies in Buddhist Educational Administration 
     Quality Development) 
   ๘๐๖ ๑๐๔ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
     (Seminar on Sangha Education and Education Administration) 
   ๘๐๖ ๒๐๕ สัมมนากรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 
     (Seminar on Meditation) 
   ๘๐๖ ๒๐๖ สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
     (Seminar on Buddha’s Education Administration Method) 
   ๘๐๖ ๒๐๗ สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา  (๓) (๓-๐-๖) 
     (Seminar on Resources Administration in Education) 
   ๘๐๖ ๒๐๘ สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ (๓) (๓-๐-๖) 
     (Seminar on Managing and Leading School to Success) 
 หมายเหตุ: รายวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) ดุษฎีนิพนธ์ 
   ๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๖๐ หน่วยกิต 
      (Dissertation) 
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ส าหรับหลักสูตร แบบ ๒.๑ 
  ๑) หมวดวิชาบังคับ: ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษาโดยก าหนดให้เป็นวิชานับ
หน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   ๑.๑) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน ๓ รายวิชา   
   ๘๐๖ ๑๐๙  ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
      (Professional English for Educational Administration) 
   ๘๐๖ ๑๑๐  วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
     (Research Methodology in Educational Administration) 
   ๘๐๐ ๒๑๑ กรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 
     (Meditation) 
   วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต : ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา หรือไม่เคยเรียน
รายวิชานี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ที่ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้คือ 
   ๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
     (Policy and Principle of Educational Administration) 
   ๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
     (Curriculum Development and Educational Quality Promoting) 
หมายเหตุ: รายวิชาเหล่านี้ เป็นวิชาบังคับพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จะต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

   ๑.๒) วิชาบังคับนับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
   ๘๐๖ ๑๑๒  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
       (Strategies in Buddhist Educational Administration Quality  Development) 
   ๘๐๖ ๒๑๓  การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
      (Sangha Education and Education Administration) 
   ๘๐๖ ๒๑๔  พุทธวิธีการบริหารการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
      (The Buddha’s Education Administration Method) 
   ๒) หมวดวิชาเอก: หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จ านวน ๙ หน่วย
กิต คือ 
   ๘๐๖ ๒๑๕ การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
      (Resources Administration in Education) 
   ๘๐๖ ๒๑๖  การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ๓ (๓-๐-๖) 
       (Managing and Leading School to Success) 
   ๘๐๖ ๓๑๗  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา   ๓ (๐-๐-๙๐) 
      (Professional Practicum of Educational Administration)   
   ๓) หมวดวิชาเลือก : ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต   
   ๘๐๖ ๓๑๙  การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    (Research Proposal Development in Educational Administration) 
   ๘๐๖ ๓๒๐  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
     (Innovation and Information Technology for Educational  Administration) 
   ๘๐๖ ๓๑๘  การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
      (Educational Organization Change) 
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   ๘๐๖ ๓๒๑   ภาวะผู้น าเพ่ือการเรียนรู้ ๓ (๓-๐-๖) 
      (Leadership for Learning) 
   ๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
   ๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
     (Dissertation) 

 ความหมายของเลขประจ าวิชา 
  หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ ารายวิชา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ก าหนดรหัสประจ ารายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข ๖ หลัก “๘๐๖ ๑๐๑” มีความหมาย ดังนี้ 
  ตัวที่ ๑ เลข “๘” หมายถึง หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ตัวที่ ๒ และ ๓ เลข “๐๖” หมายถึง หลักสูตร พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) โดยนับเลขตามล าดับการเปิด
สาขาวิชา  
  ตัวที่ ๔ เลข “๑” หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีจัดให้มีการศึกษารายวิชานั้น 
  ตัวที ่๕ และ ๖ เลข “๐๑” หมายถึง ล าดับรายวิชาในหลักสูตร พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
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  ๓.๑.๔ แผนการศึกษา 

   ๑) แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๑๐๓   สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพทางการบริหารการศึกษา

เชิงพุทธ 
(๓)  ๓ ๐ ๖ 

๘๐๖ ๒๐๘   สัมมนาการบรหิารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๑   สัมมนาภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๒   สัมมนาวิธีวิจยัทางการบริหารการศึกษา  (๓)  ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
      
 วิชาเลือก     
      
 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๑๐๔   สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา   (๓)  ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๒๐๖  สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๒๐๗   สัมมนาการบรหิารทรัพยากรทางการการศึกษา (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๒๐๕ สัมมนากรรมฐาน  (๓) ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเอก      
      
 วิชาเลือก     
      

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    
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ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      
 วิชาเอก      
      
 วิชาเลือก     
      

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      
 วิชาเอก      
      
 วิชาเลือก     
      

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      
 วิชาเอก      
      
 วิชาเลือก     

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      
 วิชาเอก      
  -    
 วิชาเลือก     

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

  ๒) แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๑๑๒   กลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ ๓  ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๙   ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศกึษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๑๐   วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๘๐๖ ๒๑๖  การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเรจ็ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลือก     
      
 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๒๑๓ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา   ๓  ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๒๑๔ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา  ๓ ๓ ๐ ๖ 
๘๐๐ ๒๑๑ กรรมฐาน  (๓) ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเอก      
๘๐๖ ๒๑๕ การบริหารทรัพยากรทางการบรหิารการศึกษา  ๓ ๐ ๖ ๓ 

 วิชาเลือก     
      
 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    
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ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      
 วิชาเอก      

๘๐๖ ๓๑๗  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบรหิารการศึกษา  ๓ ๐ ๐ ๙๐ 
      
 วิชาเลือก (๒ รายวิชา)     

XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      
 วิชาเอก      

      
 วิชาเลือก     
      

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      
 วิชาเอก     

      
 วิชาเลือก     
      

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     
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ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต* 

ทฤษฎ ี ปฏับัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
      

 วิชาเอก      
      

 วิชาเลือก     
      

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

 
  ๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชา 
     ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก 
 
 

 ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา/สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ปีที ่

ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายใน
หลักสูตร 
รายวิชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

พระมหาญาณวัฒน์ * 
ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์) 
๓ ๑๒๐๒ ๐๐๔๗๕ xx x 

พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ศศ.ม. (นโยบายและการจัดการ 
         ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 
ป.ธ.๙ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกริก 
 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 

 
๒๕๔๓ 

๑.การบริหารทรัพยากร
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 

๒. สัมมนาการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร ท า ง ก า ร
การศึกษา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ *
(ฉลองนิติติ์กุล) 
๓ ๒๑๐๓ ๐๐๒๘๑ xx x 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๒ 

๑ . ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ท า ง ก า ร
บริหารการศึกษาเชิง
พุทธ 

๒. กรรมฐาน 
๓. สัมมนากรรมฐาน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

นายระวิง  เรืองสังข์* 
๓ ๑๘๐๕ ๐๐๖๘๑ xx x 

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
บธ.ม. (การจัดการตลาด) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๓๘ 

๑. วิธีวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

๒. สัมมนาวิธีวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

นายสมศักดิ์ บุญปู่ 
๓ ๖๖๐๑ ๐๐๕๑๘ xx x 

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

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

๒๕๕๐ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๕ 

สัมมนาการศึกษาคณะ
ส ง ฆ์ กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา   

รอง
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

นายสุทธิพงษ์  ศรีวิชัย 
๔ ๑๐๒๒ ๐๐๐๒๑ xx x 

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

Nagpur University, India 
Nagpur University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๐ 
๒๕๒๖ 

๑. ภาษาอังกฤษส าหรับ
บริหารการศึกษา 

๒. สัมมนาภาษาอังกฤษ
ส า ห รั บ บ ริ ห า ร
การศึกษา 
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ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา/สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ปีที ่

ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายใน
หลักสูตร 
รายวิชา 

รอง
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

นายอินถา ศิริวรรณ 
๓ ๕๐๑๒ ๐๐๓๓๗ xx x 

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

Magadh University, India 
Pune University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

๑. การศึกษาคณะสงฆ์กับ
การบริหารการศึกษา   

๒.สั มมนา กลยุท ธ์ ก า ร
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษาเชิงพุทธ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

นายสิน  งามประโคน 
๓ ๓๑๐๘ ๐๐๒๒๖ xx x 

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

Punjab University, India 
Punjab University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

๑. สัมมนาพุทธวิธกีาร
บริหารการศึกษา 

๒. พุทธวิธีการบริหาร
การศึกษา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(สังคมศึกษา) 

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  
ภูริปญฺโญ (กัติยัง) 
๕ ๔๘๐๕ ๐๐๐๑๙ xx x 

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

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๖ 

 

๑. การบริหารและการน า
สถานศึกษาสู่
ความส าเร็จ 

๒. สัมมนาการบริหารและ
การน าสถานศึกษาสู่
ความส าเร็จ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา) 

นายบุญเชิด ช านิศาสตร์ 
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๓๖๗ xx x 

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

มหาวิทยาลัยสยาม 
มมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๒๖ 

ปฏิบัติการวิชาชพีทางการ
บริหารการศึกษา 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  
  ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 
    เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  หลักสูตรนี้ยึดถือรายละเอียดแนบท้ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา ซึ่งก าหนดให้มีวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาระหว่างเรียนตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง มีเกณฑ์ 
ดังนี้ 
  ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   หลักสูตรมีความคาดหวังจากนิสิตที่ได้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภาคสนาม ดังนี้ 
   ๑. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา 
มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ หลักสูตรการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมนักเรียน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดถึงหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของการบริหารการศึกษารศึกษาและ
การบริหารสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
   ๒. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   ๓. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้ 
   ๔. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ 
   ๕. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ตามหลักการ
เบื้องต้นมากยิ่งขึน้ 
   ๖. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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  ๔.๒ ช่วงเวลา 
   ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑   
  ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
   มีเวลาฝึกการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง ดังนี้ 
   ๑. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ๘-๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
   ๒. ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ๘–๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
  ๔.๔ กระบวนการประเมินผล 
   มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลจากความรู้ ทักษะ สมรรถภาพ และหลักฐาน ดังนี้ 
   ๑. ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา 
   ๒. ความร่วมมือในการสัมมนาโครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
   ๓. ทักษะและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๔. ความสามารถในการบูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหา 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการวิจัย 
  ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตทั้งหลักสูตรแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวิชาอันเป็น
ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจน
แล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นดุษฎีนิพนธ์   และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ 
  ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นิสิตมีความรู้ลึกในศาสตร์ของสาขาวิชา มีจรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถคิดอย่างมีจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาในการวิจัย ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้ งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านศึกษาศาสตร์  
ครุศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท า 
ดุษฎีนิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
  ๕.๓ ช่วงเวลา 
   ๕.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ สามารถเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียน ท าดุษฎี
นิพนธ์ได้หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
   ๕.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ สามารถเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียน ท าดุษฎี
นิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 
   ๕.๓.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อเมื่อท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับจากวันลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
   ๕.๓.๔ นิสิตแบบ ๒.๑ มีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายละเอียดครบตามที่ก าหนดได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘ 
เดือนนับจากวันลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
  ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
   แบบ ๑.๑ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต 
   แบบ ๒.๑ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต 
  ๕.๕ การเตรียมการ 
   ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ห้องเรียน ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมในแต่ละปี
การศึกษาให้พร้อมที่จะท างาน 
   ๕.๕.๒ เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นิสิต และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
   ๕.๕.๓ อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
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   ๕.๕.๔ หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ และให้นิสิตเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้านการ
บริหารการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การท าวิจัยด้านพุทธบริหารการศึกษา 
   ๕.๕.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดเตรียมโครงร่าง 
การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานดุษฎีนิพนธ์ และการประเมินผลกระบวนการท าดุษฎี
นิพนธ์ของผู้เรียนให้เสร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร 
  ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
   ๕.๖.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจารย์ผูสอบดุษฎีนิพนธ์
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ให้มี
กรรมการอย่างน้อย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเก่ียวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๕.๖.๒ แบบ ๑.๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
   แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มี
สิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   ๕.๖.๓ ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบใน
การตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่เก่ียวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎี
นิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  
   ๕.๖.๔ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง 
   ๕.๖.๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ์ โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ 
ดังนี้ 

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

 
   ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๑๔ 
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หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

 ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  หลักสูตรมีแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์ของนิสิตที่พึง  ประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ๙ ประการ เรียกว่า “นวลักษณ์” ตามอักษรย่อภาษาอังกฤษ “MAHACHULA” มีความหมาย 
ดังนี้  
  M – Morality   มีมารยาททางกายและวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ  
  A – Awareness  รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
  H – Helpfulness  มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
  A – Ability   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
  C – Curiosity   มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
  H – Hospitality  มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
  U – Universality  มีโลกทัศน์กว้างไกล  
  L – Leadership  มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา  
  A – Aspiration   มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกล
ยุทธ์หรือกิจกรรมส าหรับนิสิตพัฒนานิสิต ดังสรุปในตารางนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑ .  มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อ
สั งคม สามารถแก้ ไขปัญหาบน
หลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
มีภาวะผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างในสังคมได้ 

- จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ฝึกฝนความมีน้ า ใจ เสียสละเพ่ือพุทธ
ศาสนาและสังคม 

- ฝึกฝนการกระท า การพูด การคิด ให้ตั้งอยู่บนความเมตตา
กรุณา ลด ละ อกุศลต่างๆ 

- จัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบ
วินัยในตนเอง และแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคมได้บน
พ้ืนฐานของเหตุผล 

- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น าด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การ
บริหารการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
ลึกซึ้งสามารถบูรณาการกับหลักพุทธ
ธรรมได้ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
องค์กรตอบสนองความต้องการทาง
สังคม 

- จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้นิสิตมีความ
เข้าใจหลักการบริหารการศึกษา ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับการบูรณาการ
พุทธธรรมและการบริหารการศึกษา 

- มีแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง ในการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 

- ส่งเสริมให้มีการวิจัย ค้นคว้าหาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก และ
น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๓. สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ สร้างสรรค์องค์ความรู้

- ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ใหม่ๆ ทางการบริหารการศึกษาได้ 
สามารถค้นคว้า สรรหา แก้ปัญหา 
พัฒนาและ เ ผ ยแพร่ ผ ล ง านทา ง
วิชาการหรืองานวิจัยในระดับชาติ 
และนานาชาติได ้

- เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้จริงใน
สถานการณ์ต่างๆ 

- ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ และวิธีการจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 

- จัดประชุม สัมมนา หรืออภิปรายกลุ่ม 
๔. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม
ได้ตามโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ประเมิน
ตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

- ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเมื่อท างานเป็นทีม 

- ฝึกการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม และการวางตัวที่เหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

- ฝึกฝนการประสานงานกับผู้ อ่ืนทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

๕. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ทั้งในวงการวิชาการวิชาชีพ ชุมชน 
การค้นคว้าข้อมูล การศึกษา และการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะด้าน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
การใช้สถิติ และเทคโนโลยี 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสต่างๆ ด้วยตนเองและร่วมกับ
ผู้อื่น 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือค้นคว้า วิจัย การศึกษา และการน าเสนอผลงาน
ต่างๆ 

๖.  มีทั กษะวิช าชีพทางด้ านบริ หาร
การศึกษาและบริหารสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และน าองค์กรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

- จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเสริมความรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์รายวิชา และน าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 

- อบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะวิชาชีพประกอบการค้นคว้ารายงาน และการท า
วิทยานิพนธ์ 

- ฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 

- ให้มีการรายงานและการแสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ
และวิชาชีพการประยุกต์ใช้ความรู้ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
  ๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม  
   ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้  
    ๑) เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคม 
    ๒) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    ๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม  
    ๔) มีภาวะผู้น าด้านความประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
   ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้  
    ๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มี
น้ าใจ เสียสละ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม  
    ๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
    ๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไข ปัญหา
ของ ตนเองและสังคมได ้
    ๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   ๒.๑.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล  
    ๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
    ๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล 
    ๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การทางานวิจัย และการเข้า ร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาทาประโยชน์ต่อสังคม 
    ๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ แบบ
วัดผล 
  ๒.๒ ความรู้  
   ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้  
    ๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหาร การศึกษา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงาน  
    ๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา 
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาได้  
    ๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถ
ประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และการวิจัย  
    ๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือ เชื่อมโยง
กับการพัฒนาองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนาด้านการบริหาร
การศึกษา  
   ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้  
    ๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี  และการ ประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง  
    ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนาด้าน  การ
บริหารการศึกษา  
    ๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
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    ๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและน าองค์ความรู้ที่ ค้นพบมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   ๒.๒.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล  
    ๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน  
    ๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
    ๓) ประเมินด้วยการน าเสนอรายงานและการทางานเป็นทีม  
    ๔) ประเมินด้วยการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  
  ๒.๓ ทักษะทางปัญญา  
   ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้  
    ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เพ่ือการ พัฒนา
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสม  
    ๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
สังเคราะห ์และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ได ้
    ๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา  หรือ
พัฒนาการบริหารงานไดอ้ย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ได ้
    ๔) สามารถตัดสินใจเรื่องท่ีซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถ ผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติได ้
   ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้  
    ๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
    ๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  
    ๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ใช้ปัญหากระตุ้นการเรียนรู้  
    ๔) การอภิปรายกลุ่ม  
   ๒.๓.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล  
    ๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
    ๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
    ๓) การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบคาถาม  
    ๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น  
    ๕) การอภิปรายกลุ่ม  
  ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้  
    ๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ ของ
ตนเอง องค์กร และสังคม  
    ๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เหมาะสมได ้ 
    ๓) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์ อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงานได้  
    ๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตาม โอกาส
และสถานการณ ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  
    ๕) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน ปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้  
    ๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  ผู้เรียนและ
ผู้สอน  
    ๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเมื่อทางานเป็นทีมและท างานวิจัย 
    ๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และการวางตัวที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
    ๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
   ๒.๔.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล  
    ๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
    ๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  
    ๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ ผลงาน 
การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม  
  ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้  
    ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษา ค้นคว้า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
    ๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด การอ่านการฟังการเขียนการน าเสนอ สื่อสารกับกลุ่ม บุคคลต่างๆ 
ทั้งในวงการวิชาการวิชาชีพและชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
    ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการ ท า
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร  
   ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้  
    ๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ การวิจารณ์  
    ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ น าเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 
    ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ประกอบการ
ค้นคว้าและการท าวิทยานิพนธ์ 
   ๒.๕.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล  
    ๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ  
    ๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน  
  ๒.๖ ด้านทักษะวิชาชีพ 
   ๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้  
    ๑) สามารถพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษา รูปแบบ
ต่างๆ โดยก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม  
    ๒) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าความรู้ ความคิด และน าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  
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    ๓) สามารถนิเทศหรือแนะแนวการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญของการศึกษาท่ีจะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนในสังคม  
    ๔) สามารถบริหารสถานศึกษา และบริหารการศึกษา และก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา อีกทังส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และมั่นคง  
    ๕) สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้งานด้านวิชาการ การเรียนการ 
สอน และการส่งเสริมทักษะของนักเรียนอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ  
    ๖) สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องตาม 
วัตถุประสงค์ และข้ันตอนทางวิชาการ สามารถน าไปบูรณาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
    ๗) เป็นผู้ด ารงตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเป็น แบบอย่าง
ด้านความประพฤติแก่ครู นักเรียน และชุมชนได ้ 
   ๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้  
    ๑) จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะตามขอบข่ายเนื้อหาวิชาต่างๆ เต็มที ่ 
    ๒) จัดกิจกรรมการเสริมความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะตามวัตถุประสงค์ รายวิชา การ
บริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา ปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ได้ด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อื่น 
   ๓) อบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะแต่ละด้านตามทักษะ วิชาชีพที่ระบุ 
ประกอบการค้นคว้ารายงาน และการท าวิทยานิพนธ์  
   ๒.๖.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผล  
    ๑) การทดสอบความรู้ การวิเคราะห์ วิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ  
    ๒) การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติ การพิสูจน์วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง แม่นย า 
    ๓) การท างานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)   
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนาผล
การเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรู้
แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมาย ดังต่อไปนี ้
  ๓.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   ผลการเรียนรู้  
    ๑) เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคม 
    ๒) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    ๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม  
    ๔) มีภาวะผู้น าด้านความประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
  ๓.๒ ด้านความรู้  
   ผลการเรียนรู้  
    ๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหาร การศึกษา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงาน  
    ๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา 
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาได้  
    ๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถ
ประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และการวิจัย  
    ๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือ เชื่อมโยง
กับการพัฒนาองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนาด้านการบริหาร
การศึกษา  
  ๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา  
   ผลการเรียนรู้  
    ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เพ่ือการ พัฒนา
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสม  
    ๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
สังเคราะห ์และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ได ้
    ๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา  หรือ
พัฒนาการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ได ้
    ๔) สามารถตัดสินใจเรื่องท่ีซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถ ผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติได ้
  ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   ผลการเรียนรู้  
    ๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ ของ
ตนเอง องค์กร และสังคม  
    ๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เหมาะสมได ้ 
    ๓) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์ อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงานได้  
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    ๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตาม โอกาส
และสถานการณ ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  
    ๕) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน ปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ผลการเรียนรู้  
    ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ในการศึกษา ค้นคว้า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี
    ๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด การอ่านการฟังการเขียนการน าเสนอ สื่อสารกับกลุ่ม บุคคลต่างๆ 
ทั้งในวงการวิชาการวิชาชีพและชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
    ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการ ท า
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร  
  ๓.๖ ด้านทักษะวิชาชีพ 
   ผลการเรียนรู้  
    ๑) สามารถพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษา รูปแบบ
ต่างๆ โดยก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม  
    ๒) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าความรู้ ความคิด และน าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  
    ๓) สามารถนิเทศหรือแนะแนวการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญของการศึกษาท่ีจะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนในสังคม  
    ๔) สามารถบริหารสถานศึกษา และบริหารการศึกษา และก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา อีกทังส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และมั่นคง  
    ๕) สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้งานด้านวิชาการ การเรียนการ 
สอน และการส่งเสริมทักษะของนักเรียนอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ  
    ๖) สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องตาม 
วัตถุประสงค์ และข้ันตอนทางวิชาการ สามารถน าไปบูรณาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
    ๗) เป็นผู้ด ารงตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเป็น แบบอย่าง
ด้านความประพฤติแก่ครู นักเรียน และชุมชนได ้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 แบบ ๑.๑ 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
๒. ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทางป้ญญา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะกา
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 

๖. ด้านทักษะวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
๘๐๖ ๑๐๑  สัมมนาภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา                            
๘๐๖ ๑๐๒  สัมมนาวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                            
๘๐๖ ๑๐๓   สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหาการศึกษา

เชิงพุทธ                            

๘๐๖ ๑๐๔  สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษาไทย                            
๘๐๖ ๒๐๕  สัมมนากรรมฐาน                            
๘๐๖ ๒๐๖  สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา                            
๘๐๖ ๒๐๗  สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา                            
๘๐๖ ๒๐๘  สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ                            
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                            
รวมท้ังหมด ๖๐ หน่วยกิต                            
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 แบบ ๒.๑ 

รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
๒. ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทางป้ญญา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะกา
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 

๖. ด้านทักษะวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
วิชาบังคับไม่นับหน่วย ๓ รายวิชา                              

๘๐๖ ๑๐๙  ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา                            
๘๐๖ ๑๑๐  วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                            
๘๐๐ ๒๑๑  กรรมฐาน                            
วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต                              

๘๐๖ ๑๑๒  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิง
พุทธ                            

๘๐๖ ๒๑๓  การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษาไทย                            
๘๐๖ ๒๑๔  พุทธวิธีการบริหารการศึกษา                            
วิชาเอก ๙ หน่วยกิต                            

๘๐๖ ๒๑๕  การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา                            
๘๐๖ ๒๑๖  การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ                            
๘๐๖ ๓๑๗  ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา                              
วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต                            

๘๐๖ ๓๑๘  การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา                            
๘๐๖ ๓๑๙  การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา                            
๘๐๖ ๓๒๐  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหาร

การศึกษา                            

๘๐๖ ๓๒๑  ภาวะผู้น าเพื่อการเรียนรู้                            
ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต                            

๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                            
วิชาปรับพื้นฐานส าหรับผู้ไม่จบบริหารการศึกษา                            

๒๑๐ ๒๐๓  นโยบายและหลักบริหารการศึกษา                            
๒๑๐ ๒๐๔  การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา                            
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๔. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 จบการศึกษาชั้นปีที่ ๑  
 นิสิตมีความรู้และเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา 
สามารถค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา อีกทั้งยังสามารถคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการบริหารการศึกษาได้ สามารถค้นคว้า สรรหา 
แก้ปัญหา พัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติได้ 

จบปีการศึกษาชั้นปีที่ ๒  
นิสิตมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมนักเรียน รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การ
บริหารการศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งสามารถบูรณาการกับหลักพุทธธรรมได้ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กรตอบสนองความต้องการทางสังคม 

จบปีการศึกษาชั้นปีที่ ๓  
เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา สามารถน าสู่การ

ปฏิบัติ การวิจัย และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารการศึกษา และมีทักษะวิชาชีพทางด้าน
บริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และน าองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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หมวดที ่๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
 ๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การให้คะแนน หรือ เกรดเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ หรือข้อบังคบัที่ประกาศใหม่ 

 

ระดับ* ค่าระดับ 
เกณฑ์คะแนน 

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

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

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

 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ 
เป็นอย่างน้อย 
  ๒.๑ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะที่เป็นนิสิต 
   แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
มาเป็นคณะกรรมการร่วม และก าหนดให้เป็นเงื่อนไขในกระบวนการประกันคุณภาพทั้งภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน  สุ่มประเมินรายละเอียดของรายวิชาถึงผลการเรียนรู้  ประเมินถึงความสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละ
รายวิชาโดยพิจารณาจากการสอบ  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด (ร้อยละ ๗๕ ของแต่ละหมวดวิชา) การ
ประเมินผลคุณภาพการวัดผลจากข้อสอบและรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและพิจารณาจากการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด การสอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๒.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากจบการศึกษา 
   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
                     ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าประเมินจากการได้งานท าระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิต แต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
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                     ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต   
                     ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
                    ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต หรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่ง
ที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
                 ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิต  ที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษา
ต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
                   ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิต  ที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
    ๒.๒.๗  ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
    (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
    (๒) จ านวนสิทธิบัตร 
    (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
         (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม  
    (๕) จ านวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
  ๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎี
นิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ๒. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่งานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
  ๓. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 
ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
  ๔. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติกรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  แบบ ๒.๑ 
  ๑. ศึกกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอ
ท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได ้
  ๒. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่งานทางวิชาการ  
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  ๔. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 
ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
  ๕. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติกรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  จัดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
               - บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
               - สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
               - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ  และมีอาจารย์อาวุโสเป็น
อาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ 
มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                     - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
                     - ส่งเสริมให้อาจาย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี
จดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
  ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
                     - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับสนุนการ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
                      - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
                      - ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ และส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างให้
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
  ๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
  การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงานวิทางชาการ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

     ๒. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงานวิทางชาการ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

         ๓. มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

         ๔. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

         ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 

   ๖. มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ทุกรอบ ๕ ปี 
    ๗. มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕ และมีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
 

 ๒. บัณฑิต 
  ๑. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
         ๒. มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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 ๓. นิสิต 
  ๑. มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และมีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและ
จัดให้มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนด
คุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน   
มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
    ๒. ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตาม
เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
        ๓. มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีกลไกที่น าไปสู่
การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ  
       ๔. มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการป้องกันหรือ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
        ๕. มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความพึง
พอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 
 

 ๔. อาจารย ์
    หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์   
โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านสันติศึกษา และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒. การบริหารอาจารย์ 
      หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีการประเมินคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
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  ๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการให้ได้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
          ๑. มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไก ที่น าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน  
          ๒. มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้การวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม  
         ๓. มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกในการ
น าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า มคอ. ๓ และ 
มคอ.๔  
  ๔. มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และ
มีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อ
จนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
         ๕. มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเ มิน
หลักสูตร (มคอ.๓ มคอ.๕ มคอ.๗) และมีการวางระบบการประเมินดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
         ๖. มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
           มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
การบริการอินเตอร์เน็ต เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
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๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศีกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
ที ่

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
๑ 

ปีที่ 
๒ 

ปีที ่
๓ 

ปีที ่ 
๔ 

ปีที่  
๕ 

๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

x x x x x 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา  

x x x x x 

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบมคอ.๓ (มี มคอ.๔ รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.๕ และ ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

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 ของรายวิชา  ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

๗ มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน  ที่รายงานใน 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 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

x x x x x 

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - x x x 

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - x x 
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หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
    การตรวจสอบการวางแผนการสอนตลอดภาคการศึกษาของแต่ละรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดโดยมี
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจาก
ตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจากนิสิตการตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียนซึ่งเมื่อ
รวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่
ใช้ไมส่ามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะ
สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้บรรยายไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
  ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ๑) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา 
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผลและการใช้สื่อการสอน ทุกสิ้นภาค
การศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
    ๒) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนร่วมงานตามระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
 ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
   ประเมินหลักสูตรจากนิสิตและศิษย์เก่า โดยติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน หรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 
  ๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
   ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
  ๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
   ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรหรือ
จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 ๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย ๓ 
คนซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน) 
 ๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  ๔.๑ อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 
  ๔.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลั ย ซึ่ง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง
ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
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  ๔.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ 
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

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

๑. หมวดวิชาบังคับ 

๑.๑ วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต 
๑.๑.๑ วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต  ๘ รายวิชา  (แบบ ๑.๑) 

Compulsory Course (Non-credit) ๘ subjects (Plan 1.1) 

๘๐๖ ๑๐๑ สัมมนาภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา            (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Professional English for Educational Administration) 

สัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชั้นสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความ ภาษาอังกฤษ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความต ารา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติ 

Seminar enhancement and development of advanced skills and techniques in English 
reading, writing and interpreting, academic work presentation, academic article and text writing and 
educational skills exchange with international academics 

๘๐๖ ๑๐๒ สัมมนาวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา            (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Research Methodology in Educational Administration) 

สัมมนาการแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิง
นโยบาย การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตัวบ่งชี้ การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง การวิจัยการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความและน าเสนอ
ผลการวิจัย  บูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar knowledge searching and building a new body of knowledge through research, 
policy research methodology, research for the future, action research, research and development, 
indicator development, model building, equation structure, assessment research, data analysis, 
research report writing, research article writing and presentation, integration of Buddha-dhamma in 
research as a research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๑๐๓ สัมมนากลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ  (๓)(๓-๐-๖) 
(Seminar on Strategies in Buddhist Educational Administration 
Quality Development) 

สัมมนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหาร
การศึกษา การประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่สู่การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้เท่าทันกันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม และการบูรณาการการบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์ให้มีคุณภาพตามหลักพุทธธรรม 
ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar concept in educational organization administration, strategic administration, 
significant strategic administration and strategy, putting educational administration strategy into practice, 
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educational administration directing, application of modern organization administration concept in  
educational organization administration, changing the world and society and integration of Buddha-
dhamma in strategy of Buddhist educational administration quality development as a research based 
seminar implementation. 

๘๐๖ ๑๐๔ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา          (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Sangha Education and Education Administration) 

สัมมนาระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การสังคายนาพระไตรปิฎก ต าราวิชาการ       
ทางพระพุทธศาสนา ก าเนิดมหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์นานาชาติ  ระบบการศึกษา        
ของคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริหารศึกษาโลก คณะสงฆ์กับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ใช้วิจัยเป็นฐานในการ
สัมมนา 

Seminar educational system and management in Buddhism in the Buddha’s time, the Tipitaka 
Rehearsal, Buddhist academic texts, the establishment of Buddhist universities, international Sangha’s 
education system, Sangha’s education system in Thailand, Buddhist universities and world educational 
administration, Sangha and educational administration research as a research based seminar 
implementation. 

๘๐๖ ๒๐๕ สัมมนากรรมฐาน       (๓)(๒-๒-๕) 
(Seminar on Meditation) 

สัมมนาความเป็นมาของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การก าเนิดและองค์ประกอบของชีวิต
มนุษย์ การปฏิบัติตามทางสายกลางวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ส านักกรรมฐานสายต่างๆ  
การบริหารจิตและเจริญสติในชีวิตประจ าวัน และแนวโน้มการบริหารจิตและเจริญสติในสังคมโลก  ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐาน
ในการสัมมนา 

Seminar background of Concentration meditation and insight meditation, origin and factors 
of human life, the practice in the middle path, meditation practice method, the practice in the Four 
Foundations of Mindfulness, meditation centers, mental development and mental control in daily life, 
the trends of mental development and mindfulness development worldwide as a research based 
seminar implementation. 

๘๐๖ ๒๐๖ สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา    (๓)(๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddha’s Education Administration Method) 

สัมมนาการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และการวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ความเป็นครูและเทคนิคการสอน หลักการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการบริหารชุมชนสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้  การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar a study synthesis analysis the Buddha’s educational administration method 
according to Buddhist principles and analysis educational policy and plan, educational leadership, 
academic administration in educational institution, educational organization administration, 
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Management of extra activities, courses and activities for students to develop life skills. Caring for 
learners to learn, manage and think, teaching and teaching technique, principles in students’ learning 
development, learning enhancement, principles in community relation administration and 
Measurement and Evaluation of Learning, integration of Buddha-dhamma in educational administrative 
as a research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๒๐๗ สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา           (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Resources Administration in Education) 

สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร การบริหารองค์กรทางการศึกษา การ
บริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้เพ่ิม คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การบูรณาการพุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎี 
กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar concept, theory, process and duty in administration, administration in educational 
organization, administration, finance, parcel and building, good governance and laws and regulations 
concerning education and administration in educational institutions, educational administration 
efficiency and proficiency increase planning, modern administration innovation and technology, 
educational administration efficiency and proficiency increase learning, professional etiquettes of 
educational institution administrators and educational administrators and professional ethics of 
according to the Teachers’ council of Thailand, integration of Buddha- dhamma in concept, theory, 
process and duty in administration research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๒๐๘ สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ          (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Managing and Leading School to Success) 

สัมมนาการพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น า และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การ
บริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การระดมทรัพยากรทางการศึกษากับการพัฒนาระบบเครือข่าย การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร 
การนิเทศการศึกษา หลักการและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก การก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การน าหลักพุทธธรรม
มาบูรณาการบริหารและการน าสถานศึกษา ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar educational spirit leadership Leadership behavior and professional administration, 
educational knowledge management, profession development, Co-worker relation and relation 
development, risk and conflict management, educational resource campaign and network system 
management, learning resource and environment administration for learning promoting, curriculum 
development and educational institution curriculum, curriculum Evaluation, educational institution 
consultation, quality assurance principle for both internal and external education, education quality 
assurance monitor, putting the educational quality assurance result into educational development, 
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integration of Buddha-dhamma in management for educational institutions research based seminar 
implementation. 

๑.๑.๒ วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต  ๓ รายวิชา  (แบบ ๒.๑) 
Compulsory Course (Non-credit) ๓ subjects (Plan 2.1) 

๘๐๖ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา             (๓) (๓-๐-๖) 
(Professional English for Educational Administration) 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชั้นสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความ ภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ การเขียนบทความต ารา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติ 

Enhancement and development of advanced skills and techniques in English reading, 
writing and interpreting, academic work presentation, academic article and text writing and educational 
skills exchange with international academics 

๘๐๖ ๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา             (๓) (๓-๐-๖) 
(Research Methodology in Educational Administration) 

การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  กระบวนการด าเนินการวิจัย  เชิง
นโยบาย การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตัวบ่งชี้ การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง การวิจัยการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความและน าเสนอ
ผลการวิจัย  บูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย 

Knowledge searching and building a new body of knowledge through research, policy 
research methodology, research for the future, action research, research and development, indicator 
development, model building, equation structure, assessment research, data analysis, research report 
writing, research article writing and presentation, integration of Buddha-dhamma in research 

๘๐๐ ๒๑๑  กรรมฐาน         (๓)(๒-๒-๕) 
(Meditation) 

ความเป็นมาของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การก าเนิดและองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ การ
ปฏิบัติตามทางสายกลางวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ส านักกรรมฐานสายต่างๆ  การบริหาร
จิตและเจริญสติในชีวิตประจ าวัน และแนวโน้มการบริหารจิตและเจริญสติในสังคมโลก 

Background of Concentration meditation and insight meditation, origin and factors of 
human life, the practice in the middle path, meditation practice method, the practice in the Four 
Foundations of Mindfulness, meditation centers, mental development and mental control in daily life, 
the trends of mental development and mindfulness development worldwide 

วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาหรือไม่เคยเรียนวิชา
นี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ที่ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้ 

 
 
 
 



มคอ.๒ หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๕๐  

 

มคอ.๒ |๕๐ 

๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักบริหารการศึกษา            (๓) (๓-๐-๖) 
(Policy and Principle of Educational Administration) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา นโยบายและแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา องค์กรและหน่วยงาน
ทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ การบริหารทรัพยากรสารสนเทศ   และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษายุคใหม่ บูรณา
การพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 

A Study of concept theory of educational administration, policy and education 
enhancement plan, educational organization and unit, administration of personnel, budget, finance, 
accounting and procurement, student affairs administration, educational information technology and 
environment administration, laws and regulations concerning education and administrators in 
educational institutions, modern educational innovation and technology, educational efficiency 
increase planning, integration of Buddha-dhamma in educational administration 

๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา           (๓) (๓-๐-๖) 
(Curriculum Development and Educational Quality Promoting) 

ศึกษาเก่ียวกับปรัชญาการศึกษา หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การประเมินผล
หลักสูตร  บูรณาการพุทธธรรมกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

A Study of educational philosophy, educational curricula of Thailand and other countries, 
curriculum development and institutional curriculum, knowledge management and teaching 
techniques, learning resource and environment development for learning promoting, learners’ 
potential development, learning measurement and evaluation, educational quality development 
research, curriculum assessment, integration of Buddha-dhamma in educational quality promoting 

๑.๒ วิชาบังคับ : นับหน่วยกิต จ านวน  ๙ หน่วยกิต (แบบ ๒.๑) 
Compulsory credit-subjects 9 credits (Plan 2.1) 

๘๐๖ ๑๑๒  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
(Strategies in Buddhist Educational Administration Quality 
Development) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหารการศึกษา การ
ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่สู่การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้ เท่าทันกันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม และการบูรณาการการบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์ให้มีคุณภาพ    ตามหลักพุทธธรรม 

Concept in educational organization administration, strategic administration, significant 
strategic administration and strategy, putting educational administration strategy into practice, 
educational administration directing, application of modern organization administration concept in  
educational organization administration, changing the world and society and integration of Buddha-
dhamma in strategy of Buddhist educational administration quality development 
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๘๐๖ ๒๑๓ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 
(Sangha Education and Education Administration) 

ระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การสังคายนาพระไตรปิฎก ต าราวิชาการ      ทาง
พระพุทธศาสนา ก าเนิดมหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์นานาชาติ  ระบบการศึกษา ของคณะสงฆ์
ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริหารศึกษาโลก คณะสงฆ์กับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

Educational system and management in Buddhism in the Buddha’s time, the Tipitaka 
Rehearsal, Buddhist academic texts, the establishment of Buddhist universities, international Sangha’s 
education system, Sangha’s education system in Thailand, Buddhist universities and world educational 
administration, Sangha and educational administration research 

๘๐๖ ๒๑๔ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา            ๓ (๓-๐-๖) 
(The Buddha’s Education Administration Method) 

ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการ
วิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การ
บริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต การ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ความเป็นครูและเทคนิคการสอน หลักการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการบริหารชุมชนสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 

A Study synthesis analysis the Buddha’s educational administration method according to 
Buddhist principles and analysis educational policy and plan, educational leadership, academic 
administration in educational institution, educational organization administration, Management of extra 
activities, courses and activities for students to develop life skills. Caring for learners to learn, manage 
and think, teaching and teaching technique, principles in students’ learning development, learning 
enhancement, principles in community relation administration and Measurement and Evaluation of 
Learning, integration of Buddha-dhamma in educational administrative 

๒. หมวดวิชาเอก จ านวน ๙ หน่วยกิต 
Major subjects 9 credits 

๘๐๖ ๒๑๕ การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 
(Resources Administration in Education) 

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารงาน
ธุ ร ก า ร  ก า ร เ งิ น  พั สดุ  แ ละอาคา รสถานที่  ห ลั ก ธ ร รม าภิ บ าลคว ามซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต  แล ะ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้เพ่ิม  คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การบูรณาการพุทธธรรมกับแนวคิด 
ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร 

Concept, theory, process and duty in administration, administration in educational 
organization, administration, finance, parcel and building, good governance and laws and regulations 
concerning education and administration in educational institutions, educational administration 
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efficiency and proficiency increase planning, modern administration innovation and technology, 
educational administration efficiency and proficiency increase learning, professional etiquettes of 
educational institution administrators and educational administrators and professional ethics of 
according to the Teachers’ council of Thailand, integration of Buddha- dhamma in concept, theory, 
process and duty in administration 

๘๐๖ ๒๑๖ การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ      ๓ (๓-๐-๖) 
(Managing and Leading School to Success) 

การพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น า และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการ
ความรู้เกี่ยวบกับการบริหารการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การ
บริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การระดมทรัพยากรทางการศึกษากับการพัฒนาระบบเครือข่าย การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน
หลักสูตร การนิเทศการศึกษา หลักการและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก การก ากับติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  การ
น าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการบริหารและการน าสถานศึกษา 

Educational spirit leadership Leadership behavior and professional administration, 
educational knowledge management, profession development, Co-worker relation and relation 
development, risk and conflict management, educational resource campaign and network system 
management, learning resource and environment administration for learning promoting, curriculum 
development and educational institution curriculum, curriculum Evaluation, educational institution 
consultation, quality assurance principle for both internal and external education, education quality 
assurance monitor, putting the educational quality assurance result into educational development, 
integration of Buddha-dhamma in management for educational institutions 

๘๐๖ ๓๑๗ ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา              ๓ (๙๐) 
(Professional Practicum of Educational Administration) 

มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา น า เสนอเอกสารเชิง
หลักการเพ่ือปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ ารายวิชา
และผู้บริหารพ่ีเลี้ยง โดยค านึงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการวิชาชีพใน
สถานศึกษาและในหน่วยงานทางการศึกษาที่ก าหนด มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน น าแผนสู่การ
ปฏิบัติ ประเมินผล และสะท้อนผล น าเสนอและรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับบทบาท กิจกรรม ผลงาน 
และอ่ืนๆ รวมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่ไดรับ 

To have an activity plan promoting educational institution administratorship and 
educational administratorship, to present a project document in professional practicum of educational 
administration under the supervision of advisor, subject teacher or course executive in the scope of 
professional standard, principles, concept and theory concerned, professional practicum in educational 
institution or educational agency specified, participation in policy analysis, plan setting, plan 
implementation, evaluation and reflection, report and presentation of professional practicum on the 
role, activity, work outcome, experiences, a body of knowledge and others 
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๓. หมวดวิชาเลือก : ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
Elective Course; Not less then 6 credits 

๘๐๖ ๓๑๘  การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา                ๓ (๓-๐-๖) 
(Educational Organization Change) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรทางการศึกษาของ
ไทยกับนานาชาติ สัมมนาการเปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษา 

Concept and theory of change, forms of change, factors resulting to change, factors 
contrary to change, educational organization change, comparison of educational organizations in 
Thailand and other countries, a seminar in educational organization change 

๘๐๖ ๓๑๙  การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 
(Research Proposal Development in Educational Administration) 

เทคนิคการการตั้งชื่อเรื่องวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การด าเนินงานวิจัยในลักษณะต่างๆ สถิติเพ่ือการวิจัย การวิ เคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนบทความและน าเสนอผลการวิจัย การบูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย 

Techniques in research title writing, research proposal writing, research instrument, 
population and samples, research conducting, statistics in research, data analysis, research report 
writing, research article writing and presentation, integration of Buddha-dhamma in research 

๘๐๖ ๓๒๐  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
(Innovation and Information Technology for Educational   

     Administration) 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเชิงพุทธ การบริหารและการจัดการองค์ความ รู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ใน
องค์กร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย กระบวนทัศน์ใหม่ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา และการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา       ในยุคดิจิทัล 

Fundamental principles of educational innovation and technology, policy of educational 
innovation and technology, Technology system for Buddhist educational innovation and technology 
management, Administration and knowledge management on educational innovation and technology, 
Computer application for administration, Design and learning improving in the organization, Educational 
innovation and technology with contemporary education, A new paradigm of educational innovation 
and technology and integration on educational innovation and technology in Digital Era. 

๘๐๖ ๓๒๑ ภาวะผู้น าเพื่อการเรียนรู้        ๓ (๓-๐-๖) 
(Leadership for Learning) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า  ผู้น าการศึกษาไทย ผู้น าการศึกษาโลก การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ บูรณาการพุทธธรรมกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า ส าหรับภาวะผู้น าเพ่ือการเรียนรู้ 



มคอ.๒ หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๕๔  

 

มคอ.๒ |๕๔ 

Principles, concept and theory of leadership, educational leaders in Thailand and in the 
world, life-long learning, formal and informal educational management process, learning in Sufficiency 
Economy Philosophy, learning environment, integration of Buddha-dhamma in principles, concept and 
theory of leadership, educational leaders 

๔. ดุษฎนิีพนธ์ 

๔.๑ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑ 
 Dissertation (Plan 1.1) 

๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๖๐ หน่วยกิต 
(Dissertation) 

การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา หรือการบริหารการศึกษา
เชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ดีและ
เหมาะสม ภายใต้การแนะน าของคณะที่ปรึกษา 

Individual research for a new body of knowledge or innovation in educational 
administration or Buddhist based educational administration using reasonable and appropriate research 
methodology under the supervision of advisors 

๔.๒ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๒.๑ 
 Dissertation (Plan 2.1) 

๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
(Dissertation) 

การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา หรือการบริหารการศึกษา
เชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิ จัยที่ดีและ
เหมาะสม ภายใต้การแนะน าของคณะที่ปรึกษา 

Individual research for a new body of knowledge or innovation in educational 
administration or Buddhist based educational administration using reasonable and appropriate research 
methodology under the supervision of advisors 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
กับโครงร่างหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผลการปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๕๔๑๘๕๑๑๐๒๑๗๖ 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Buddhist Educational  
    Administration 
 

ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :  ๒๕๕๔๑๘๕๑๑๐๒๑๗๖ 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Buddhist Educational  
  Administration 

เปลี่ยนช่ือหลักสูตร 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย    : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Buddhist Educational Administration) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Buddhist Educational Administration) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย    : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Education (Buddhist Educational Administration) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ed.D. (Buddhist Educational Administration) 

เปลี่ยนช่ือปรญิญา 

ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ของภาควิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ขยายการศึกษา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบและมี
คุณธรรม ท างานและสื่อสารร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้และน าแนวคิด
ทางด้านการบริหารการศึกษาสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันสอดคล้องกับการท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงสถาปนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นท่ีศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้ นสูง
ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ของภาควิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
เน้นการขยายการศึกษา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในสาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความ
รับผิดชอบและมีคุณธรรม ท างานและสื่อสารร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้
และน าแนวคิดทางด้านการบริหารการศึกษาสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
อันสอดคล้องกับการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นท่ีศึกษา
พระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป 

ปรับเปลีย่น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑. เพื่ อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้มีความรู้ ความเข้ าใจวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการบริหารการศึกษา พร้อมกับบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพื่อผลิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการบริหารการศึกษา พร้อมกับบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

ปรับเปลีย่น 
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  ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  
มีความลึกซ้ึงด้านจิตภาวนา สุข สงบ เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มีความเพียบพร้อม เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
  ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ 
ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบ และประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 ๒. เพื่อผลิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  
มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุข สงบ เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มีความเพียบพร้อม เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
 ๓. เพื่อผลิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์
ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบ และประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 
โครงสร้างหลักสูตร แบบ ๑.๑ 

 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๑  
๑) หมวดวิชาบังคับ  ๑) หมวดวิชาบังคับ  - คงเดิม 

 ๑.๑) ไม่นับหน่วยกิต  (๒๔) ๑.๑) ไม่นับหน่วยกิต  (๒๔) 
๑.๒) นับหน่วยกิต ๐ ๑.๒) นับหน่วยกิต ๐ 

๒) หมวดวิชาเอก ๐ ๒) หมวดวิชาเอก ๐ 
๓) หมวดวิชาเลือก ๐ ๓) หมวดวิชาเลือก ๐ 
๔) ดุษฎีนิพนธ์  ๖๐ ๔) ดุษฎีนิพนธ์  ๖๐ 

รวมตลอดท้ังสิ้นตลอดหลักสูตร ๖๐ รวมตลอดท้ังสิ้นตลอดหลักสูตร ๖๐  
โครงสร้างหลักสูตร แบบ ๒.๑  

แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๑  
๑) หมวดวิชาบังคับ  ๑) หมวดวิชาบังคับ  - คงเดิม 

 ๑.๑) ไม่นับหน่วยกิต   (๑๘) ๑.๑) ไม่นับหน่วยกติ  (๙) 
๑.๒) นับหน่วยกิต  ๙ ๑.๒) นับหน่วยกติ  ๙ 

๒) หมวดวิชาเอก  ๙ ๒) หมวดวิชาเอก  ๙ 
๓) หมวดวิชาเลือก  ๖ ๓) หมวดวิชาเลือก  ๖ 
๔) วิทยานิพนธ ์ ๓๖ ๔) ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

รวมท้ังสิ้นตลอดหลักสูตร ๖๐ รวมท้ังสิ้นตลอดหลักสูตร ๖๐  
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ค าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  

๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑  

๑) หมวดวิชาบังคับ: ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒๔ หน่วยกิต ๑) หมวดวิชาบังคับ: ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒๔ หน่วยกิต - คงเดิม 

๘๐๖ ๑๐๑  สัมมนาภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Professional English for Educational 

 Administration) 
สัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชั้นสูงและกลวิธีในการอ่าน การ

เขียน การตีความ ภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความ
ต ารา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติ 

Seminar enhancement and development of 
advanced skills and techniques in English reading, writing and 
interpreting, academic work presentation, academic article and 
text writing and educational skills exchange with international 
academics 

๘๐๖ ๑๐๑  สัมมนาภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Professional English for Educational 

 Administration) 
สัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชั้นสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน 

การตีความ ภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความต ารา และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติ 

Seminar enhancement and development of advanced 
skills and techniques in English reading, writing and interpreting, 
academic work presentation, academic article and text writing and 
educational skills exchange with international academics 

- คงเดิม 

๘๐๖ ๑๐๒ สัมมนาวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Research Methodology in Educational 

 Administration) 
สัมมนาการแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย

วิธีการวิจัย  กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยอนาคต การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตัวบ่งชี้ การสร้างโมเดล
สมการโครงสร้าง การวิจัยการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนบทความและน าเสนอผลการวิจัย  บูรณาการ
พุทธธรรมกับการวิจัย ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

๘๐๖ ๑๐๒ สัมมนาวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Research Methodology in Educational 

 Administration) 
สัมมนาการแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการ

วิจัย  กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตัวบ่งชี้ การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง การวิจัยการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย 
การเขียนบทความและน าเสนอผลการวิจัย  บูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย ซึ่ง
ใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

- คงเดิม 
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Seminar knowledge searching and building a new body 
of knowledge through research, policy research methodology, 
research for the future, action research, research and 
development, indicator development, model building, equation 
structure, assessment research, data analysis, research report 
writing, research article writing and presentation, integration of 
Buddha-dhamma in research as a research based seminar 
implementation. 

Seminar knowledge searching and building a new body of 
knowledge through research, policy research methodology, research 
for the future, action research, research and development, indicator 
development, model building, equation structure, assessment 
research, data analysis, research report writing, research article writing 
and presentation, integration of Buddha-dhamma in research as a 
research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๑๐๓ สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ 
(๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Strategies in Buddhist Educational 

 Administration Quality  Development) 
สัมมนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การ

จัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การ
น ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหาร
การศึกษา การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่สู่การ
บริหารองค์กรทางการศึกษาให้เท่าทันกันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคม และการบูรณาการการบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์ให้มีคุณภาพตาม
หลักพุทธธรรม ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar concept in educational organization 
administration, strategic administration, significant strategic 
administration and strategy, putting educational administration 
strategy into practice, educational administration directing, 
application of modern organization administration concept in  
educational organization administration, changing the world and 

๘๐๖ ๑๐๓ สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ 
(๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Strategies in Buddhist Educational 

 Administration Quality  Development) 
สัมมนาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การจัดการ

เชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์
การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหารการศึกษา การ
ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่สู่การบริหารองค์กรทาง
การศึกษาให้เท่าทันกันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม และการบูรณาการ
การบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์ให้มีคุณภาพตามหลักพุทธธรรม ซึ่งใช้วิจัยเป็น
ฐานในการสัมมนา 

Seminar concept in educational organization administration, 
strategic administration, significant strategic administration and strategy, 
putting educational administration strategy into practice, educational 
administration directing, application of modern organization 
administration concept in  educational organization administration, 
changing the world and society and integration of Buddha-dhamma in 

- คงเดิม 
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society and integration of Buddha-dhamma in strategy of Buddhist 
educational administration quality development as a research 
based seminar implementation. 

strategy of Buddhist educational administration quality development as 
a research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๑๐๔  สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา  (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Sangha Education and Education 

 Administration) 
สัมมนาระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 

การสังคายนาพระไตรปิฎก ต าราวิชาการ      ทางพระพุทธศาสนา ก าเนิด
มหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์นานาชาติ  ระบบ
การศึกษา       ของคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริหารศึกษาโลก คณะ
สงฆ์กับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar educational system and management in 
Buddhism in the Buddha’s time, the Tipitaka Rehearsal, Buddhist 
academic texts, the establishment of Buddhist universities, 
international Sangha’s education system, Sangha’s education 
system in Thailand, Buddhist universities and world educational 
administration, Sangha and educational administration research as a 
research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๑๐๔  สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา  (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Sangha Education and Education 

 Administration) 
สัมมนาระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การ

สังคายนาพระไตรปิฎก ต าราวิชาการ      ทางพระพุทธศาสนา ก าเนิดมหาวิทยาลัยใน
พระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์นานาชาติ  ระบบการศึกษา       ของคณะ
สงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริหารศึกษาโลก คณะสงฆ์กับการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา ใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar educational system and management in Buddhism 
in the Buddha’s time, the Tipitaka Rehearsal, Buddhist academic texts, 
the establishment of Buddhist universities, international Sangha’s 
education system, Sangha’s education system in Thailand, Buddhist 
universities and world educational administration, Sangha and 
educational administration research as a research based seminar 
implementation. 

- คงเดิม 

๘๐๖ ๒๐๕ สัมมนากรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 
(Seminar on  Meditation) 
สัมมนาความเป็นมาของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

การก าเนิดและองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติตามทางสายกลาง
วิธีการปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ส านักกรรมฐานสาย
ต่างๆ  การบริหารจิตและเจริญสติในชีวิตประจ าวัน และแนวโน้มการ
บริหารจิตและเจริญสติในสังคมโลก ซ่ึงใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

๘๐๖ ๒๐๕ สัมมนากรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 
(Seminar on  Meditation) 
สัมมนาความเป็นมาของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การ

ก าเนิดและองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติตามทางสายกลางวิธีการ
ปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ส านักกรรมฐานสายต่างๆ  การ
บริหารจิตและเจริญสติในชีวิตประจ าวัน และแนวโน้มการบริหารจิตและเจริญ
สติในสังคมโลก ซ่ึงใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

- คงเดิม 
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Seminar background of Concentration meditation and 
insight meditation, origin and factors of human life, the practice in 
the middle path, meditation practice method, the practice in the 
Four Foundations of Mindfulness, meditation centers, mental 
development and mental control in daily life, the trends of 
mental development and mindfulness development worldwide 
as a research based seminar implementation. 

Seminar background of Concentration meditation and 
insight meditation, origin and factors of human life, the practice in the 
middle path, meditation practice method, the practice in the Four 
Foundations of Mindfulness, meditation centers, mental development 
and mental control in daily life, the trends of mental development 
and mindfulness development worldwide as a research based 
seminar implementation. 

๘๐๖ ๒๐๖ สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา  (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddha’s Education Administration Method) 
สัมมนาการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหาร

การศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการวิ เคราะห์
แนวนโยบายและแผนการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา การบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ความเป็นครูและ
เทคนิคการสอน หลักการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ หลักการบริหารชุมชนสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานใน
การสัมมนา 

Seminar a study synthesis analysis the Buddha’s 
educational administration method according to Buddhist 
principles and analysis educational policy and plan, educational 
leadership, academic administration in educational institution, 
educational organization administration, Management of extra 
activities, courses and activities for students to develop life skills. 

๘๐๖ ๒๐๖ สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา  (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddha’s Education Administration Method) 
สัมมนาการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการ
ศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การ
บริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักการจัดการ
และคิดเป็น ความเป็นครูและเทคนิคการสอน หลักการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการบริหารชุมชนสัมพันธ์ และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา ซึ่ง
ใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar a study synthesis analysis the Buddha’s 
educational administration method according to Buddhist principles 
and analysis educational policy and plan, educational leadership, 
academic administration in educational institution, educational 
organization administration, Management of extra activities, courses 
and activities for students to develop life skills. Caring for learners to 
learn, manage and think, teaching and teaching technique, principles 

- คงเดิม 
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Caring for learners to learn, manage and think, teaching and 
teaching technique, principles in students’ learning development, 
learning enhancement, principles in community relation 
administration and Measurement and Evaluation of Learning, 
integration of Buddha-dhamma in educational administrative as a 
research based seminar implementation. 

in students’ learning development, learning enhancement, principles 
in community relation administration and Measurement and 
Evaluation of Learning, integration of Buddha-dhamma in educational 
administrative as a research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๒๐๗ สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Resources Administration in Education) 
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร 

การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และ
อาคารสถานที่ หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวา งแผนเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้เพ่ิม คุณธรรมจริยธรรมของ
วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การบูรณาการพุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎี 
กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar concept, theory, process and duty in 
administration, administration in educational organization, 
administration, finance, parcel and building, good governance and 
laws and regulations concerning education and administration in 
educational institutions, educational administration efficiency and 
proficiency increase planning, modern administration innovation 
and technology, educational administration efficiency and 
proficiency increase learning, professional etiquettes of 

๘๐๖ ๒๐๗ สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Resources Administration in Education) 
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร การ

บริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
สถานที่ หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการเรียนรู้ เ พ่ิม คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด การบูรณาการพุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ใน
การบริหาร ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar concept, theory, process and duty in 
administration, administration in educational organization, 
administration, finance, parcel and building, good governance and 
laws and regulations concerning education and administration in 
educational institutions, educational administration efficiency and 
proficiency increase planning, modern administration innovation and 
technology, educational administration efficiency and proficiency 
increase learning, professional etiquettes of educational institution 

- คงเดิม 
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educational institution administrators and educational 
administrators and professional ethics of according to the 
Teachers’ council of Thailand, integration of Buddha- dhamma in 
concept, theory, process and duty in administration research 
based seminar implementation. 

administrators and educational administrators and professional ethics 
of according to the Teachers’ council of Thailand, integration of 
Buddha- dhamma in concept, theory, process and duty in 
administration research based seminar implementation. 

๘๐๖ ๒๐๘ สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Managing and Leading School to Success) 
สัมมนาการพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรม

ผู้น า และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือน
ร่วมงาน การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษากับการพัฒนาระบบเครือข่าย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การนิเทศการศึกษา หลักการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก การก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการบริหาร
และการน าสถานศึกษา ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar educational spirit leadership Leadership 
behavior and professional administration, educational knowledge 
management, profession development, Co-worker relation and 
relation development, risk and conflict management, educational 
resource campaign and network system management, learning 
resource and environment administration for learning promoting, 
curriculum development and educational institution curriculum, 

๘๐๖ ๒๐๘ สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Managing and Leading School to Success) 
สัมมนาการพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น า 

และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การบริหาร
ความเสี่ยงและความขัดแย้ง การระดมทรัพยากรทางการศึกษากับการพัฒนาระบบ
เครือข่าย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การนิเทศ
การศึกษา หลักการและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก การ
ก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ
บริหารและการน าสถานศึกษา ซึ่งใช้วิจัยเป็นฐานในการสัมมนา 

Seminar educational spirit leadership Leadership behavior 
and professional administration, educational knowledge management, 
profession development, Co-worker relation and relation 
development, risk and conflict management, educational resource 
campaign and network system management, learning resource and 
environment administration for learning promoting, curriculum 
development and educational institution curriculum, curriculum 
Evaluation, educational institution consultation, quality assurance 

- คงเดิม 
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curriculum Evaluation, educational institution consultation, 
quality assurance principle for both internal and external 
education, education quality assurance monitor, putting the 
educational quality assurance result into educational 
development, integration of Buddha-dhamma in management for 
educational institutions research based seminar implementation. 

principle for both internal and external education, education quality 
assurance monitor, putting the educational quality assurance result 
into educational development, integration of Buddha-dhamma in 
management for educational institutions research based seminar 
implementation. 

๒) วิทยานิพนธ์ ๒) ดุษฎีนิพนธ์  

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๖๐ หน่วยกิต 
(Dissertation) 
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหาร

การศึกษา หรือการบริหารการศึกษาเชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพื่อ
การพัฒนาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ดีและเหมาะสม ภายใต้การ
แนะน าของคณะที่ปรึกษา 

Individual research for a new body of knowledge or 
innovation in educational administration or Buddhist based educational 
administration using reasonable and appropriate research methodology 
under the supervision of advisors 

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๖๐ หน่วยกิต 
(Dissertation) 
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

หรือการบริหารการศึกษาเชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศ
เป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ดีและเหมาะสม ภายใต้การแนะน าของคณะที่ปรึกษา 

Individual research for a new body of knowledge or innovation in 
educational administration or Buddhist based educational administration 
using reasonable and appropriate research methodology under the 
supervision of advisors 

- คงเดิม 

๓.๑.๔ รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๒.๑ ๓.๑.๔ รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๒.๑  

๑) หมวดวิชาบังคับ:  
๑.๑) วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา 

๑) หมวดวิชาบังคับ:  
๑.๑) วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา 

- คงเดิม 

๘๐๖ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Professional English for Educational Administration) 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะช้ันสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความ 

ภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความต ารา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติ 

Enhancement and development of advanced skills and 
techniques in English reading, writing and interpreting, academic work 

๘๐๖ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Professional English for Educational Administration) 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะช้ันสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความ ภาษาอังกฤษ 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความต ารา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับ
นักวิชาการต่างชาติ 

Enhancement and development of advanced skills and 
techniques in English reading, writing and interpreting, academic work 

- คงเดิม 
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presentation, academic article and text writing and educational skills 
exchange with international academics 

presentation, academic article and text writing and educational skills 
exchange with international academics 

๘๐๖ ๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Research Methodology in Educational Administration) 
การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  

กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาตัวบ่งช้ี การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยการ
ประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความและ
น าเสนอผลการวิจัย  บูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย 

Knowledge searching and building a new body of knowledge 
through research, policy research methodology, research for the future, 
action research, research and development, indicator development, 
model building, equation structure, assessment research, data analysis, 
research report writing, research article writing and presentation, 
integration of Buddha-dhamma in research 

๘๐๖ ๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Research Methodology in Educational Administration) 
การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  กระบวนการ

ด าเนินการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาตัวบ่งช้ี การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล  
การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความและน าเสนอผลการวิจัย  บูรณาการพุทธธรรม
กับการวิจยั 

Knowledge searching and building a new body of knowledge 
through research, policy research methodology, research for the future, 
action research, research and development, indicator development, model 
building, equation structure, assessment research, data analysis, research 
report writing, research article writing and presentation, integration of 
Buddha-dhamma in research 

- คงเดิม 

๘๐๐ ๒๑๑ กรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 
(Meditation) 
ความเป็นมาของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การก าเนิดและ

องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติตามทางสายกลางวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน การ
ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ส านักกรรมฐานสายต่างๆ  การบริหารจิตและเจริญสติ    
ในชีวิตประจ าวัน และแนวโน้มการบริหารจิตและเจริญสติในสังคมโลก 

Background of Concentration Meditation and Insight 
Meditation, origin and factors of human life, the practice in the middle 
path, meditation practice method, the practice in the Four Foundations 
of Mindfulness, meditation centers, mental development and mental 
control in daily life, the trends of mental development and 
mindfulness development worldwide 

 

๘๐๐ ๒๑๑ กรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 
(Meditation) 
ความเป็นมาของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การก าเนิดและ

องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติตามทางสายกลางวิธีการปฏิบัตกิรรมฐาน การปฏิบัติ
ตามหลักสติปัฏฐาน ส านักกรรมฐานสายต่างๆ  การบริหารจิตและเจริญสติ    ใน
ชีวิตประจ าวัน และแนวโน้มการบริหารจิตและเจริญสติในสังคมโลก 

Background of Concentration Meditation and Insight Meditation, 
origin and factors of human life, the practice in the middle path, meditation 
practice method, the practice in the Four Foundations of Mindfulness, 
meditation centers, mental development and mental control in daily life, 
the trends of mental development and mindfulness development worldwide 

- คงเดิม 
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๑.๒) วิชาบังคับ : นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต ๑.๒) วิชาบังคับ : นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต - คงเดิม 
๘๐๖ ๑๑๒  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ  
       ๓ (๓-๐-๖) 

(Strategies in Buddhist Educational Administration 
 Quality  Development) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์การบริหาร
การศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหารการศึกษา การประยุกต์แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมัยใหมสู่่การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้เท่าทันกันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม และการบูรณาการการบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์  
ให้มีคุณภาพตามหลักพุทธธรรม 

Concept in educational organization administration, strategic 
administration, significant strategic administration and strategy, putting 
educational administration strategy into practice, educational 
administration directing, application of modern organization 
administration concept in  educational organization administration, 
changing the world and society and integration of Buddha-dhamma in 
strategy of Buddhist educational administration quality development 

๘๐๖ ๑๑๒  กลยุ ทธ์ ก า ร พัฒนาคุณภาพทางการบ ริหา รการศึ กษา เชิ ง พุท ธ  
       ๓ (๓-๐-๖) 

(Strategies in Buddhist Educational Administration  Quality  
Development) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสู่
การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหารการศกึษา การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กรสมัยใหม่สู่การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้เท่าทันกันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคม และการบูรณาการการบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์ ให้มีคุณภาพตามหลักพุทธธรรม 

Concept in educational organization administration, strategic 
administration, significant strategic administration and strategy, putting 
educational administration strategy into practice, educational administration 
directing, application of modern organization administration concept in  
educational organization administration, changing the world and society and 
integration of Buddha-dhamma in strategy of Buddhist educational 
administration quality development 

- คงเดิม 

๘๐๖ ๒๑๓ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Sangha Education and Education 

 Administration) 
ระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การสังคายนา

พระไตรปิฎก ต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนา ก าเนิดมหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบ
การศึกษาของคณะสงฆ์นานาชาติ  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการ
บริหารศึกษาโลก คณะสงฆ์กับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

Educational system and management in Buddhism in the Buddha’s 
time, the Tipitaka Rehearsal, Buddhist academic texts, the establishment of Buddhist 
universities, international Sangha’s education system, Sangha’s education system in 

๘๐๖ ๒๑๓ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Sangha Education and Education 

 Administration) 
ระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การสังคายนาพระไตรปิฎก 

ต าราวิชาการทางพระพทุธศาสนา ก าเนิดมหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์
นานาชาติ  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริหารศึกษาโลก คณะสงฆ์กับ
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

Educational system and management in Buddhism in the Buddha’s time, the 
Tipitaka Rehearsal, Buddhist academic texts, the establishment of Buddhist universities, 
international Sangha’s education system, Sangha’s education system in Thailand, Buddhist 

- คงเดิม 
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Thailand, Buddhist universities and world educational administration, Sangha and 
educational administration research 

universities and world educational administration, Sangha and educational administration 
research 

๘๐๖ ๒๑๔ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(The Buddha’s Education Administration Method) 
ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหารการศึกษาตามหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา และการวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการศึกษา ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารองค์กรทางการศึกษา 
การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ความเป็นครูและเทคนิคการ
สอน หลักการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการบริหาร
ชุมชนสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการ
บริหารการศึกษา 

A Study synthesis analysis The Buddha’s educational 
Administration Method according to Buddhist principles and analysis 
educational policy and plan, educational leadership, academic 
administration in educational institution, educational organization 
administration, Management of extra activities, courses and activities for 
students to develop life skills. Caring for learners to learn, manage and 
think, teaching and teaching technique, principles in students’ learning 
development, learning enhancement, principles in community relation 
administration and Measurement and Evaluation of Learning, integration 
of Buddha-dhamma in educational administrative 

๘๐๖ ๒๑๔ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(The Buddha’s Education Administration Method) 
ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา และการวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ความเป็นครูและเทคนิคการสอน หลักการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการบริหารชุมชนสัมพันธ์ และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 

A Study synthesis analysis The Buddha’s educational 
Administration Method according to Buddhist principles and analysis 
educational policy and plan, educational leadership, academic administration 
in educational institution, educational organization administration, 
Management of extra activities, courses and activities for students to develop 
life skills. Caring for learners to learn, manage and think, teaching and 
teaching technique, principles in students’ learning development, learning 
enhancement, principles in community relation administration and 
Measurement and Evaluation of Learning, integration of Buddha-dhamma in 
educational administrative 

- คงเดิม 

ส าหรับผู้ไม่จบบริหารการศึกษา (๓ รายวิชา) ส าหรับผู้ไม่จบบริหารการศึกษา (๓ รายวิชา)  
๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 

(Policy and Principle of Educational Administration) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา นโยบายและแผนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการศึกษา องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล งบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุ การบริหารทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา กฎหมาย

๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Policy and Principle of Educational Administration) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา นโยบายและแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การศึกษา องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี และ
พัสดุ การบริหารทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา และ

- คงเดิม 
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เกี่ยวกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษายุค
ใหม่ บูรณาการพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 

A Study of concept theory of educational administration, 
policy and education enhancement plan, educational organization and 
unit, administration of personnel, budget, finance, accounting and 
procurement, student affairs administration, educational information 
technology and environment administration, laws and regulations 
concerning education and administrators in educational institutions, 
modern educational innovation and technology, educational efficiency 
increase planning, integration of Buddha-dhamma in educational 
administration 

ผู้บริหารสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษายุคใหม่ บูรณาการพุทธธรรมกับการ
บริหารการศึกษา 

A Study of concept theory of educational administration, policy 
and education enhancement plan, educational organization and unit, 
administration of personnel, budget, finance, accounting and procurement, 
student affairs administration, educational information technology and 
environment administration, laws and regulations concerning education and 
administrators in educational institutions, modern educational innovation and 
technology, educational efficiency increase planning, integration of Buddha-
dhamma in educational administration 

๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Curriculum Development and Educational Quality 

 Promoting) 
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ  

การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การประเมินผลหลักสูตร  บูรณาการพุทธธรรมกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

A study of educational philosophy, educational curricula of 
Thailand and other countries, curriculum development and institutional 
curriculum, knowledge management and teaching techniques, learning 
resource and environment development for learning promoting, 
learners’ potential development, learning measurement and 
evaluation, educational quality development research, curriculum 
assessment, integration of Buddha-dhamma in educational quality 
promoting 

 

๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
(Curriculum Development and Educational Quality 

 Promoting) 
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ  การ

พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การประเมินผล
หลักสูตร  บูรณาการพุทธธรรมกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

A study of educational philosophy, educational curricula of 
Thailand and other countries, curriculum development and institutional 
curriculum, knowledge management and teaching techniques, learning 
resource and environment development for learning promoting, learners’ 
potential development, learning measurement and evaluation, educational 
quality development research, curriculum assessment, integration of Buddha-
dhamma in educational quality promoting 

- คงเดิม 
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๒) หมวดวิชาเอก  จ านวน ๙ หน่วยกิต ๒) หมวดวิชาเอก  จ านวน ๙ หน่วยกิต  
๘๐๖ ๒๑๕ การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

(Resources Administration in Education) 
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร การบริหารองค์กร

ทางการศึกษา การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ หลักธรรมาภิ
บาลความซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้เพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมของ
วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ที่คุรุสภาก าหนด การบูรณาการพุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่
ในการบริหาร 

Concept, theory, process and duty in administration, 
administration in educational organization, administration, finance, 
parcel and building, good governance and laws and regulations 
concerning education and administration in educational institutions, 
educational  administration efficiency and proficiency increase planning, 
modern administration innovation and technology, educational 
administration efficiency and proficiency increase learning, professional 
etiquettes of educational institution administrators and educational 
administrators and professional ethics of according to the Teachers’ 
council of Thailand, integration of Buddha- dhamma in concept, theory, 
process and duty in administration 

๘๐๖ ๒๑๕ การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Resources Administration in Education) 
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร การบริหารองค์กรทาง

การศึกษา การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ หลักธรรมาภิบาลความ
ซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา การวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการเรียนรู้เพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่คุรุสภาก าหนด การบูรณาการพุทธธรรม
กับแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร 

Concept, theory, process and duty in administration, 
administration in educational organization, administration, finance, parcel and 
building, good governance and laws and regulations concerning education 
and administration in educational institutions, educational  administration 
efficiency and proficiency increase planning, modern administration 
innovation and technology, educational administration efficiency and 
proficiency increase learning, professional etiquettes of educational 
institution administrators and educational administrators and professional 
ethics of according to the Teachers’ council of Thailand, integration of 
Buddha- dhamma in concept, theory, process and duty in administration 

- คงเดิม 
 

๘๐๖ ๒๑๖ การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ๓ (๓-๐-๖) 
(Managing and Leading School to Success) 
การพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น า และการ

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การบริหารความเสี่ยงและ
ความขัดแย้ง การระดมทรัพยากรทางการศึกษากับการพัฒนาระบบเครือข่าย การ

๘๐๖ ๒๑๖ การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ๓ (๓-๐-๖) 
(Managing and Leading School to Success) 
การพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น า และการเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษากับการพัฒนาระบบเครือข่าย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

- คงเดิม 
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พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน
หลักสูตร การนิเทศการศึกษา หลักการและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การน าหลักพุทธธรรม
มาบูรณาการบริหารและการน าสถานศึกษา 

Educational spirit leadership Leadership behavior and 
professional administration, educational knowledge management, 
profession development, Co-worker relation and relation development, 
risk and conflict management, educational resource campaign and 
network system management, learning resource and environment 
administration for learning promoting, curriculum development and 
educational institution curriculum, curriculum Evaluation, educational 
institution consultation, quality assurance principle for both internal 
and external education, education quality assurance monitor, putting 
the educational quality assurance result into educational development, 
integration of Buddha-dhamma in management for educational 
institutions 

สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนา
หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การนิเทศการศึกษา หลักการและ
การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการบริหารและการน าสถานศึกษา 

Educational spirit leadership Leadership behavior and professional 
administration, educational knowledge management, profession 
development, Co-worker relation and relation development, risk and conflict 
management, educational resource campaign and network system 
management, learning resource and environment administration for learning 
promoting, curriculum development and educational institution curriculum, 
curriculum Evaluation, educational institution consultation, quality assurance 
principle for both internal and external education, education quality 
assurance monitor, putting the educational quality assurance result into 
educational development, integration of Buddha-dhamma in management 
for educational institutions 

๘๐๖ ๓๑๗ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ๓ (๙๐) 
(Professional Practicum of Educational Administration) 
มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร

การศึกษา น าเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ ารายวิชาและผู้บรหิารพี่เลี้ยง 
โดยค านึงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการ
วิชาชีพในสถานศึกษาและในหน่วยงานทางการศึกษาที่ก าหนด มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์นโยบาย การวางแผน น าแผนสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และสะท้อนผล 
น าเสนอและรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับบทบาท กิจกรรม ผลงาน และ
อื่นๆ รวมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีไดรับ 

๘๐๖ ๓๑๗ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ๓ (๙๐) 
(Professional Practicum of Educational Administration) 
มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร

การศึกษา น าเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ ารายวิชาและผู้บริหารพี่เลี้ยง โดยค านึงถึง
มาตรฐานทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการวิชาชีพใน
สถานศึกษาและในหน่วยงานทางการศึกษาที่ก าหนด มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นโยบาย 
การวางแผน น าแผนสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และสะท้อนผล น าเสนอและรายงานผลการ
ปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับบทบาท กิจกรรม ผลงาน และอื่นๆ รวมทั้งประสบการณ์การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีไดรับ 

- คงเดิม 
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To have an activity plan promoting educational institution 
administratorship and educational administratorship, to present a 
project document in professional practicum of educational 
administration under the supervision of advisor, subject teacher or 
course executive in the scope of professional standard, principles, 
concept and theory concerned, professional practicum in educational 
institution or educational agency specified, participation in policy 
analysis, plan setting, plan implementation, evaluation and reflection, 
report and presentation of professional practicum on the role, activity, 
work outcome, experiences, a body of knowledge and others 

To have an activity plan promoting educational institution 
administratorship and educational administratorship, to present a project 
document in professional practicum of educational administration under the 
supervision of advisor, subject teacher or course executive in the scope of 
professional standard, principles, concept and theory concerned, 
professional practicum in educational institution or educational agency 
specified, participation in policy analysis, plan setting, plan implementation, 
evaluation and reflection, report and presentation of professional practicum 
on the role, activity, work outcome, experiences, a body of knowledge and 
others 

๓) หมวดวิชาเลือก ๓) หมวดวิชาเลือก  
๓.๑) กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต ๓.๑) กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต  

๘๐๖ ๓๑๘ การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Educational Organization Change) 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ทางการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรทางการศึกษาของไทยกับนานาชาติ สัมมนา
การเปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษา 

Concept and theory of change, forms of change, factors 
resulting to change, factors contrary to change, educational organization 
change, comparison of educational organizations in Thailand and other 
countries, a seminar in educational organization change 

๘๐๖ ๓๑๘ การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Educational Organization Change) 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการ
ศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรทางการศึกษาของไทยกับนานาชาติ  สัมมนาการ
เปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษา 

Concept and theory of change, forms of change, factors resulting 
to change, factors contrary to change, educational organization change, 
comparison of educational organizations in Thailand and other countries, a 
seminar in educational organization change 

- คงเดิม 
 

๘๐๖ ๓๑๙ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Research Proposal Development in Educational 

 Administration) 
เทคนิคการการตั้งช่ือเรื่องวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การด าเนินงานวิจัย
ในลักษณะต่างๆ สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ

๘๐๖ ๓๑๙ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Research Proposal Development in Educational 

 Administration) 
เทคนิคการการตั้งช่ือเรื่องวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การด าเนินงานวิจัยในลักษณะต่างๆ 
สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความและ

- คงเดิม 
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เขียนบทความและน าเสนอผลการวิจัย การบูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย 
Techniques in research title writing, research proposal 

writing, research instrument, population and samples, research 
conducting, statistics in research, data analysis, research report writing, 
research article writing and presentation, integration of Buddha-
dhamma in research 

น าเสนอผลการวิจัย การบูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย 
Techniques in research title writing, research proposal writing, 

research instrument, population and samples, research conducting, statistics 
in research, data analysis, research report writing, research article writing and 
presentation, integration of Buddha-dhamma in research 

๘๐๖ ๓๒๐  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา 
๓ (๓-๐-๖) 
(Innovation and Information Technology for Educational 

 Administration) 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นโยบาย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเชิงพุทธ การบริหารและการจัดการองค์ความรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร การออกแบบและ
พัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย 
กระบวนทัศน์ใหม่ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการบูรณาการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล 

Fundamental principles of educational innovation and 
technology, policy of educational innovation and technology, 
Technology system for Buddhist educational innovation and technology 
management, Administration and knowledge management on 
educational innovation and technology, Computer application for 
administration, Design and learning improving in the organization, 
Educational innovation and technology with contemporary education, A 
new paradigm of educational innovation and technology and 
integration on educational innovation and technology in Digital Era 

๘๐๖ ๓๒๐  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา 
๓ (๓-๐-๖) 
(Innovation and Information Technology for Educational 

 Administration) 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นโยบาย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเชิงพุทธ การบริหารและการจัดการองค์ความรูน้วัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้
ในองค์กร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใน
ยุคดิจิทัล 

Fundamental principles of educational innovation and 
technology, policy of educational innovation and technology, Technology 
system for Buddhist educational innovation and technology management, 
Administration and knowledge management on educational innovation and 
technology, Computer application for administration, Design and learning 
improving in the organization, Educational innovation and technology with 
contemporary education, A new paradigm of educational innovation and 
technology and integration on educational innovation and technology in 
Digital Era 

 
 

- คงเดิม 
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๘๐๖ ๓๒๑  ภาวะผู้น าเพ่ือการเรียนรู ๓ (๓-๐-๖) 
(Leadership for Learning) 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า  ผู้น าการศึกษาไทย ผู้น า

การศึกษาโลก การเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอก
ระบบ การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ บูรณาการพุทธธรรมกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า ส าหรับภาวะ
ผู้น าเพื่อการเรียนรู้ 

Principles, concept and theory of leadership, educational 
leaders in Thailand and in the world, life-long learning, formal and 
informal educational management process, learning in Sufficiency 
Economy Philosophy, learning environment, integration of Buddha-
dhamma in principles, concept and theory of leadership, educational 
leaders 

๘๐๖ ๓๒๑  ภาวะผู้น าเพ่ือการเรียนรู ๓ (๓-๐-๖) 
(Leadership for Learning) 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า  ผู้น าการศึกษาไทย ผู้น าการศึกษาโลก 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ การเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการพุทธธรรมกับ
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า ส าหรับภาวะผู้น าเพื่อการเรียนรู้ 

Principles, concept and theory of leadership, educational leaders 
in Thailand and in the world, life-long learning, formal and informal 
educational management process, learning in Sufficiency Economy 
Philosophy, learning environment, integration of Buddha-dhamma in 
principles, concept and theory of leadership, educational leaders 

- คงเดิม 
 

๔) วิทยานิพนธ์ ๔) ดุษฎีนิพนธ์  

๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
(Dissertation) 
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหาร

การศึกษา หรือการบริหารการศึกษาเชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพื่อ
การพัฒนาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ดีและเหมาะสม ภายใต้การ
แนะน าของคณะที่ปรึกษา 

Individual research for a new body of knowledge or 
innovation in educational administration or Buddhist based educational 
administration using reasonable and appropriate research methodology 
under the supervision of advisors 

๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
(Dissertation) 
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

หรือการบริหารการศึกษาเชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศ
เป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ดีและเหมาะสม ภายใต้การแนะน าของคณะที่ปรึกษา 

Individual research for a new body of knowledge or innovation in 
educational administration or Buddhist based educational administration 
using reasonable and appropriate research methodology under the 
supervision of advisors 

- คงเดิม 
 

รวมท้ังสิ้นตลอดหลักสูตร จ านวน ๖๐ หน่วยกิต รวมท้ังสิ้นตลอดหลักสูตร  จ านวน ๖๐ หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ค 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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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 ดังตอ่ไปนี้ 

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 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการที่
คณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
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  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษา
ภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ 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 มีดังนี ้
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกต ิและไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิต
ได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
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  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 
  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
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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
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง  
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 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 
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 
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   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วันแรก
ของภาคการศึกษาปกต ิ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 าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับ
ข้อบังคับนี้เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใด
ก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
และ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑ .๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย  ใช้เพียง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

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

  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

   สัญลักษณ์          ผลการศึกษา 
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S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 
U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 

  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้นด้วย
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
 

สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไมส่มบูรณ์ 

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 การให ้F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให ้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 
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  ๒๑.๗ การให ้S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับอนุมัติให้
โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให ้U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับและ
มีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อท 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 หรือได ้U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา
นั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได ้U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม หรือ
อาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิตตาม
ข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับรายวิชา
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
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 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 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก 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 ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  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 
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   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 

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

 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
   ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
   ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม  
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยค และ  
   ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
   ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้
มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
   ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
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  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
   ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ 
   ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ แต้ม  
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรม
เก้าประโยค 
   ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๑๐ 
หลักสูตร 
  ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
  ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
  ๑๐.๔ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ 
ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ 
ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



 
มคอ.๒ หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๘๘  

 

  
 

มคอ.๒ | 

  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วยยกเว้นนิสิต
ที่ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

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

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

  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

      
   

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๘๙  

 

  
 

มคอ.๒ | 

 
 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  มิถุนายน จึง
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  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 หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๙๐  

 

  
 

มคอ.๒ | 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

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

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

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

ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

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

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

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

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 



 
มคอ.๒ หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๙๑  

 

  
 

มคอ.๒ | 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดีในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและ
ได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
  ( ๓ )  พิ จ า รณา ว า ง ร ะ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บ  ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า รบ ริ ห า ร และก า รด า เ นิ น ง า น                       
เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
  (๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
  (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปี
ละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๙๒  
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         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 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  

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

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  ดังนี้ 
  (๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ วิปัสสนา
กรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
  (๒)  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
  (๓)  รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 
  (๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไม่น้อยกว่า 
๑๕ วัน 
  (๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่นอ้ยกว่า ๓๐ วัน 
  (๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน  
โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 

               
 

         (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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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 และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้
ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
   แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วย
กิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 

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

  ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย
กิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
    วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
    วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
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    วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
    รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 ๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
  ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
   แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทยีบได้ ๕๔หน่วยกิต 
   แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกติ 
  ๒) แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
   แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์                       ๓๖ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            
 

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  
            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 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 าหนดส่ วนประกอบ
เพ่ิมเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
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หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท 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 
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ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

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

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

 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 าคัญให้นิสิตยื่นแบบ

ค าร้อง บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 
ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีเหตุผล
ความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้
ยื่นค าร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
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

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

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  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก 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 าเร็ จสมบูรณ์ตามค 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 เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  
ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

 ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
 ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด 

ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการ
ยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจาก
ก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 

 ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดย
ก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

ผลการศึกษา                ระดับ     
ดีเยี่ยม  (Excellence)       A 

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

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In 
progress) 

 ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้น
ได้รับการแก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

 ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเม่ือทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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 ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  
จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบ
ไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

 ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

 ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บทเฉพาะกาล 

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

 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา | ๑๐๓  

 

  
 

มคอ.๒ | 

 
 
 
 
 

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 ภาคการศกึษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมงการศึกษาใน

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและ

ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก 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  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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

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

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
 ๑)  แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
  แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้
ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  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 หน่วย
กิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 

วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒    หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ              ๖ หน่วยกิต 
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รวมทั้งสิ้น      ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
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 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  
ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 

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

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

 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ 
S หรือ U 

 นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
----------------------- 

๑. พระมหาญาณวัฒน ์ฐิตวฑฺฒโน (บดุดาวงษ์) 
  

๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 

๒. สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ภาษาบาลี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ บาลีไวยากรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษาบาลี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พุทธบริหารการศึกษากับวิทยาการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหาร

การศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ งานวิจัย 
สมศักดิ์ บุญปู่, สายหยุด มีฤกษ์, พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ และพระมหาญาณวัฒน์  

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

 

๔.๒ บทความทางวิชาการ 
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน และระวิง เรืองสังข์. “การปฏิรูปการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดทางการศึกษาของพระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๕๙-๗๑. 

พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน และอชิรญา ภู่พงศกร. “นโยบายการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๓๐-๔๖. 

Chuangchote Bhuntuvech, Phramaha Yannawat Thitavaddhano, Boonmee Pansa, Phramaha 
Prasert Thavaro . “The Leaders of Educational Institution in the Globalization According 
to the Buddhism”. Journal of MCU Social Sience Review. Vol.7 No.2 (Special Issue) 
(April – Jun 2018) : 139-145. 

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, พระครูวิรุฬสุตคุณ, พระครูกิตติญาณวิสิฐ, 
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ และพระมหาอุดร อุตฺตโม. “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ปราศจากอคติ 
๔”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๗๙๗-
๑๘๐๔. 

 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส), พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์). (๒๕๖๒). แนวคิดทางการ

ศึกษาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (พิมพ์ครั้งที่ ๒). อ่างทอง : วรศิลป์การพิมพ์89. 
(๓๕๐ หน้า) 
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๒. พระมหาสมบตัิ ธนปญฺโญ (ฉลองนติิติ์กลุ) 
   
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ กฎหมายทั่วไป ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาทางการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วิปัสสนากรรมฐาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิปัสสนากรรมฐาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหาร

การศึกษาเชิงพุทธ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
  ๔.๑ งานวิจัย 
พระมหาสมบัติ  ธนปญฺโญ (ฉลองนิติติ์กุล) และพระมหาเสนอ กุสลจิตฺโต (คงดี). “การพัฒนาหลักสูตรพระปริยัติ

ธรรม แผนกธรรม ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓”. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๕๐-๕๘. 

สิน งามประโคน, พีรวัฒน์ ชัยสุข, พระครูภัทรธรรมคุณ, พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ และ เกษม แสงนนท์. “การ
บริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ”.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : 
๑๓๔-๑๔๖. 
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  ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลฺโภ (สุนทรวิภาต) และ พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ. “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่ยุค

ปัจจุบัน”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๓๒-๑๓๘. 

 

  ๔.๓ หนังสือ 
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ. (๒๕๖๑).  การบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาหลักการการบริหารการศึกษา 

ทฤษฎี และงานวิจัย. กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๗๕ หน้า) 
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๓. ผศ.ดร.ระวิง เรืองสงัข์ 
   
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การเมืองการปกครองของไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การวิจัยการสอนภาษาไทย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การวิจัยทางสังคมศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การบริหารหลักสูตร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การวิจัยเชิงคุณภาพชั้นสูง ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ งานวิจัย 
ราตรี รัตนโสภ, สิน งามประโคน และระวิง เรืองสังข.“การศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๑๑๔-๑๒๖. 

ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ,์ สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และระวิง เรืองสังข.์ “รปูแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตาม
หลักพุทธธรรม ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา”. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๕๘๓-๖๙๕. 

พระมหาสมหมาย ฐิตเมโธ, พระมหาสหัส ฐิตสาโร และระวิง เรืองสังข์. “กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๙) : ๕๙-๗๑. 
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มนวิภา พวงล าเจียก, สมศักดิ์บุญปู่, ระวิง เรืองสังข์ และอิษยา สาธรสันติกุล. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
ความคิดสร้างสรรค์ตามหลักโยนิโสมนสิการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖ (สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๒๙๘๙- ๓๐๐๖. 

พระวรธนกร กิตตฺิญาโณ (แก้วพิลา), สมศักดิ์ บุญปู่, ระวิง เรืองสังข์ และสมหมาย จันทร์เรือง. “การพัฒนาทักษะ
การบริหารสถานศึกษาส าหรับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา”. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๖๖-๗๖. 

 

  ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน และระวิง เรืองสังข์. “การปฏิรูปการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดทางการศึกษาของพระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๕๙-๗๑. 

พระครูโอภาสกิตติวัฒน์, ระวิง เรืองสังข์. “การพัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ยั่งยืน” วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๙) : ๕๙-๗๑. 

 

๔.๓   หนังสือ/ต ารา 
ระวิง  เรืองสังข์. (๒๕๕๙). การบริหารการศึกษา : หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๑๕๘ หน้า) 
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๔. รศ.ดร.สมศักดิ์  บญุปู่ 
 
๑. ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การเมืองกับการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

 
๔.  ผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

 

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

(๑๖๒ หน้า). 
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๕. รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย 
 

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

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

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

 
๔.  ผลงานทางวิชาการ 

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

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

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

 

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

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

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

วิทยาลัย. (๒๕๐ หน้า). 
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๖. รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ 
 
๑.  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒.  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง) 
  ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  

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

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

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

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

บริหารจัดการวัดเพ่ือสังคม”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑-๑๐. 

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

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

มยุรี  ค าปาเชื้อ, อินถา ศิริวรรณ และอุทัย  สติมั่น. “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๙) : ๙๗-๑๐๕. 
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พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ (สุนทรวิภาต), สิน งามประโคน และอินถา ศิริวรรณ. “การบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : 
๒๒๕-๒๔๕. 

อินถา ศิริวรรณ และนิเวศน์ วงศ์สุวรรณ. “การศึกษาแนวทางพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์”. วารสารครุ
ศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๑๐-๒๓. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ (สุนทรวิภาต), สิน งามประโคน และอินถา ศิริวรรณ. “การบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : 
๒๒๕-๒๔๕. 

พระครูประโชติธรรมารักษ์ (จรูญ ฐานิสฺสโร), พระปริยัติวโรปการ และสิน งามประโคน. “กลยุทธ์ส่งเสริมการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม กรุงเทพมหานคร”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๘๗-๙๗. 
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๔.๒ บทความทางวิชาการ 
สิน งามประโคน. “พุทธบริหารการศึกษา : แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการ”. วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒  ฉบับพิเศษ (เมษายน ๒๕๕๙) : ๓๙-๔๓. 
สิน งามประโคน และคณะ. “กระบวนการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย”. 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๒๐-
๑๒๙. 
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๘. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (กตัิยัง) 
 

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

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

 ๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจรสังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-๒๕๙. 

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

พระวิเทศพรหมคุณ, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ และอัครเดช  พรหมกัลป์. 
“การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที ่๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) ๑๕๗-๑๖๙. 
 
 



มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา | ๑๓๓ 
 

 

๔.๒ บทความทางวิชาการ 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “การพัฒนาวัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน”. วารสาร มจร การ

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

สิ่งแวดล้อม”. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) 
: ๗๘-๘๗. 

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ปราศจากอคติ ๔”. วารสาร สันติ
ศึกษาปริทรรศ์ มจร. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๗๙๗-๑๘๐๔. 

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ. “จิตวิญญาณความเป็นครูอาชีพ”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน ์.  
ปีที ่๖ ฉบับที ่๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๓๑-๓๗. 

 

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

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

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

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

(๑๓๔ หน้า). 
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๙. ผศ.ดร.บุญเชิด ช านิศาสตร ์
 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
๒. สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  (ภายใน  ๓  ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ เทคนิคการสอนปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
๒ ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

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

  ๓.๓  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

บุญเชิด  ช านิศาสตร์. “รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธในสถานศึกษา”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๕๗-๑๖๗. 

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

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

 
 

  ๔.๒  บทความทางวิชาการ 
บุญเชิด  ช านิศาสตร์. “การบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”. วารสารครุศาสตร์

ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๘๘-๑๙๙. 
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