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หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(หลักสตูรปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๖๐) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย อนุมัต ิ

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สารบญั 

เรื่อง หน้า 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ๑ 
หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ ๗ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๙ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๓๑ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๐ ๓๙ 
หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารย์ ๑ ๔๑ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๒ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๖ ๔๖ 
 

ภาคผนวก ก  

ค าอธิบายรายวิชา 
 

๔๘ 

ภาคผนวก ข 
 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
 

๕๒ 

ภาคผนวก ค    
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๖๑ 

ภาคผนวก ง   

ประกาศอนุมัติหลักสูตร/ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

๑๐๐ 

ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑๐๕ 

ภาคผนวก ฉ  

เอกสารการจัดต้ังส่วนงาน ๑๑๙ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย  

หมวดที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   :  ๒๕๔๖๑๘๕๑๑๐๒๒๐๑  
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย           :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

      ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Master of  Arts  Program  in  Buddhist  Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ช่ือเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
      ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ                :  Master of Arts  (Buddhist Studies) 
      ช่ือย่อภาษาไทย  :  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
      ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  :  M.A. (Buddhist Studies) 
 
๓. วิชาเอก 
       - 
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
 ๔.๑ แผน ก แบบ ก (๒)  จ านวน ๓๙ หน่วยกิต   
 ๔.๒ แผน ข     จ านวน ๓๙ หน่วยกิต     
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาโท   
๕.๒ ภาษาที่ใช ้  

ภาษาไทย 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทยและต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  

๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี ๑           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๖.๒ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐วันท่ี
๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
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๖.๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๖   

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

๘.๒ กรมการศาสนา 
 ๘.๓ รับราชการในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘.๔ อนุศาสนาจารย์ ๔ เหล่าทัพและอนุศาสนาจารย์กรมราชทัณฑ์    
 ๘.๕ นักวิชาการอิสระและวิทยากรอบรม 
 
 ๙. ชื่อ ฉายา  นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

(๑)  บัณฑิตวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยูธยา 
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร

(พรรณนา) 
๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
บ.ศ.๙ (ภาษาบาลี) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
 

  

 (๒) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย์ พระราชรัตนาลงกรณ ์
๓๓๔๑๖๐๐๖๐๐xxx  

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ค.ม. (การบริหารการศีกษา) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

๒๕๕๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๒ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระราเชนทร์ วิสารโท 
(ไชยเจริญ) 
๓-๑๙๙๙-๐๐๓๖๖xxx 

Ph.D. (Pali & Buddhist  studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
บธ.บ. (การบริหารรัฐกจิ)   

Banaras Hindu University, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๖ 
๒๕๒๙ 

อาจารย์ ดร.บุญส่ง สินธ์ุนอก  
๓-๔๐๙๙-๙๐๐๓๒๒-xxx 
  

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
ค.บ. (สังคมศึกษา)  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๓ 
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(๓) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  

ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ 
(วันยาว) 
๕ ๔๖๑๑ ๙๐๐๐๔ xxx 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

University of Delhi, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักด์ิ  
๕ ๔๐๐๕ ๙๙๐๐๗  xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Buddhist studies) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Magadh University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๒๘ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต  
(สุกันยา อรุโณ) ฮาดภักดี
๓๔๔๐๙๐๐๑๔๒ xxx 

ศศ.ม. (ปรัชญา)  
พธ.บ. (ศาสนา) 
ศษ.บ. (ปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 
๒๕๔๘ 

 

(๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย์ พระมหาเทพรัตน์ อริยว โส  
เรืองศรี 
๓๙๐๐๗๐๐๒๐๙xxx 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Madras University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๓๙ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๒ 

อาจารย์ พระครูวิจิตรศีลาจาร 
(ประสิทธ์ิ ชาตวณฺโณ) กิติโกฬะ
๓๙๐๐๑๐๐๗๕๔xxx 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 

อาจารย์ พระครโูฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล) 
ปานประดิษฐ์ 
๓๙๐๐๒๐๐๑๑๔xxx 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๔   

  (๕) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน 

๓๓๐๒๒๐๐๑๒๘ xxx  
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙   

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๙ 

อาจารย์ ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ 
๓๓๐๒๒๐๐๑๕๐ xxx 

Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  

Banaras Hindy  University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๕ 

อาจารย์ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม 
(ปวงกลาง) 
๓๓๐๑๗๐๐๓๔๑ xxx  

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Linguistics)  
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Nagpur University, India.  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๕    

 (๖) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ พระศรีสมโพธิ (วรัญญู)  

สอนชุน 
๓-๖๐๑๑-๐๐๗๐๔xxx 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

Visva Bharati University, India  
Delhi University, India   
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา 
๓-๖๐๐๓-๐๐๕๒-๘xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๖ 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๔ 

 
อาจารย์ ดร.สามารถ  สุขประการ 

๓-๖๐๐๑-๐๑๑๒-๘xxx 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
วศ.บ. (โยธา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๒๓   

 (๗) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย์ พระครูสริิสุตานุยุต ตาติญญา
๓๕๑๐๓๐๐๒๕๑๓๔๓ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๘ 

อาจารย์ พระครูสมหุ์อินทวงศ์   
อิสฺสรภาณ ี
๓๕๗๐๑๐๐๗๓๑๙๓๗ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

อาจารย์ พระสมนึก  จรโณ 
๓๑๘๐๕๐๐๓๘๙๑๓๐ 

ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)  
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๘   

 (๘) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย์ พระครูวินัยธรอ านาจ  
พลปญฺโญ (สวัสดี) 
๓ ๓๑๐๓ ๐๐๒๐๖ xxx 

ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรชัญา) 
ศศ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 

อาจารย์ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี 
(สุขเสน) 
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๒๘๐ xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๐ 

อาจารย์ ดร.วรเวช  ศิริประเสริฐศร ี
๓ ๓๔๙๘ ๐๐๐๘๓ xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 

 

 (๙) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม 
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ พระปลัดสมชาย ปโยโค 

(ด าเนิน) 
๓-๓๒๑๓-๐๐๑๓๐-xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๐ 

อาจารย์ พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสด์ิ) 
๓-๓๒๐๑-๐๐๖๔๐- xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

อาจารย์ พระมหาวีรธิษณ์  วรินฺโท  
(อินทะโพธ์ิ) 
๓-๔๑๑๑-๐๐๑๒๔- xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    (๑) บัณฑิตวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

(๒) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย   
(๓) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
(๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช  

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕ 

 
(๕) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา  
(๖) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
(๗) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน   
(๘) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   

 (๙) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ไทยได้พัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาท้ังหมด ๑๑ ฉบับและใน 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔เป็นแผนฉบับท่ี ๑๒  เนื้อหาในฉบับท่ี ๑๒ เป็นการยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนท่ีส าคัญในการน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี 
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์
ด้านต่างๆ ท้ัง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น 
ดังนั้นเพื่อให้สังคมเกิดความสุขอย่างยั่งยืนการเรียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับตนเอง 
องค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาพร้อมกับการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเป็นท่ีมาของการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยมีสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามมาหลายช่ัวอายุบรรพบุรุษแต่เมื่อเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าสังคมและวัฒนธรรมเริ่มไม่เสถียรภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ ได้
ปรากฏข้อความของความเคล่ือนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและ
สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบาย 
ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี
แนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้น
ทาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆท่ีมีความรุนแรง
มากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ดังนั้นหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาการแก้ปัญหาความรุนแรง
สังคม การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความแตกต่างเน้นการรักษาอัตลักษณ์ของไทยโดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑  และ ๑๑.๒  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
         ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
        จากผลกระทบในหัวข้อ ๑๑ .๑ และ ๑๑ .๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         
ราชวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยเนื้อหา
หลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ การบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ และการน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปรับใช้สังคม เพื่อให้พุทธศาสตรมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามี
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ความรู้ความสามารถในหลักธรรมทางคัมภีร์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และพัฒนาสังคมอย่างตระหนักใน
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
            ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรนี้จะส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสร้างความเป็น
เลิศในด้านพระพุทธศาสนา วิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
         ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
          ไม่มี 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
          ไม่มี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 
                ๑๓.๓.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนามีรูปแบบการบริหาร
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
                ๑๓.๓.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินของ 
สกอ. 
  ๑๓.๓.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าท่ีประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตลอดท้ัง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาแนวสังเขปประจ าวิชาและรายละเอียดประจ าวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
และการประเมินผลการเรียน 
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หมวดที่ ๒ 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการวิชาการ สู่งานวิจัย 
พัฒนาสังคมอุดมปัญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๑.๒  ความส าคัญของหลักสูตร  
   ความเจริญทางวัตถุในท่ัวโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความแก่งแย่งเอารัด
เอาเปรียบซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
         ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตตามปรัชญาท่ีต้ังไว้ จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  ๑.๒.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  
  ๑.๒.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๒.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้ เป็น ผู้มีความสามารถบูรณาการความรู้ ด้ าน
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ 
  ๑.๒.๔ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาและท างานเป็นทีมได้ 
  ๑.๒.๕ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูลเพื่อท าวิจัยและน าเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย 
  
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี 
โดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีอยู่ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร 
 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรทุก ๕ ปี ในด้าน 
   ๑. ความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
   ๒. การวิเคราะห์จุดอ่อนท่ีควรต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไข 

๑. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๒. รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร 

๒ .  ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของคณะสงฆ์และองค์กรต่างๆ 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ
ต้องการของคณะสงฆ์และองค์กร
ต่างๆ  
- น าแนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของหลักสูตร  
- ติดตามความพึ งพอใจของ ผู้ใ ช้

บัณฑิต 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อความรู้และความ
ทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ - รายช่ือบุคลากรและอาจารย์ท่ีเข้า
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การสอน และกา รบริ ก า ร
วิชาการ 

ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอนรูปแบบต่างๆ และการ
วัดผลประเมินผล ท้ังนี้เพื่อให้มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม สาม า ร ถ ใน ก า ร
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิท่ีผู้สอนจะต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ ท้ังจาก

ภาคทฤษฎี และงานวิจัยไปใช้จริง
เพื่อท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม
หรือคณะสงฆ์ 

รับการอบรม 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ ต่อ ชุมชนและความ
บรรลุผลส าเร็จ 
- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมีการส่ง

เข้าอบรม) 
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หมวดที่ ๓ 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

๑.ระบบการจัดการศึกษา 
       ๑.๑ ระบบ  
      จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก  ๑ ภาค มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  ระบบการศึกษาในเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘  
          ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
         คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  ท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ  หรือก าหนดตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ และตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒      
          ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
         - ไม่มี 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
         ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ (๒ปี) และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกต ิ โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
             ภาคการศึกษาท่ี   ๑    มิถุนายน - กันยายน 
             ภาคการศึกษาท่ี   ๒    พฤศจิกายน- มีนาคม   
             เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร์-ศุกร์  และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
               ๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
              ๒.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จาก ระบบ ๔ ระดับคะแนน ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์ท างานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค  
              ๒.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  
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วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

           (๑) บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามท่ีบัณฑิตก าหนด  
           (๒) วิธีคัดเลือกอื่นๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 
                   (๓) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาความเข้าใจพระไตรปิฎก ปัญหาภาษาบาลี 
และปัญหาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓   
 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

- ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
- ประชุมนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อติดตามและให้
ค าปรึกษาด้านการปรับตัว 

ปัญหาความเข้าใจในพระไตรปิฎก จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
ปัญหาภาษาบาลี ส่งเสริมให้นิสิตเรียนภาษาบาลี 
ปัญหาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมนิสิตเรียนภาษาอังกฤษ 

  
   ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป ี 
           ๒.๕.๑ บัณฑิตวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                   แผน ก แบบ ก ๒ 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 แผน ข  

ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
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  ๒.๕.๒ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 
                   แผน ก แบบ ก (๒) 

 ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

            แผน  ข   

         ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 ๒.๕.๓ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
                   แผน ก แบบ ก (๒) 

  ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 ๒.๕.๔ วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
                   แผน ก แบบ ก (๒) 

   ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 แผน  ข 

    ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๒.๕.๕ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
                   แผน ก แบบ ก (๒) 

    
 ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 แผน  ข 
    

 ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 ๒.๕.๖ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
                   แผน ก แบบ ก (๒) 

 ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 แผน  ข 

    ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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 ๒.๕.๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
                      แผน ก แบบ ก (๒) 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

       แผน  ข 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๒.๕.๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
        แผน ก แบบ ก (๒) 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 แผน  ข 

 ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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๒.๕.๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม 
        แผน ก แบบ ก (๒) 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

                  แผน  ข 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 

 
   ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
 ๒.๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหววัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๒.๖.๑.๑ งบประมาณรายรับ  (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข  

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
          ๒.๖.๑.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
- 

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
๘๔,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

 
๑๐๕,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๓๙๘,๐๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ 
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๒.๖.๒ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 

๒.๖.๒.๑ งบประมาณรายรับ  (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข 

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๗๙๕,๐๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ 
         ๒.๖.๒.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ 
  

๒.๖.๓ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
                ๒.๖.๓.๑ งบประมาณรายรับ (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๕๘๕,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๑,๐๗๒,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐ 
  ๒.๖.๓.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบด าเนินการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  

 
- 

๑๒๕,๐๐๐ 
๔๘,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
๔๘,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
๔๘,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
๔๘,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
๔๘,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๑๖ 

 

 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
     

งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๔๕๓,๐๐๐ ๖๔๕,๕๐๐ ๖๔๕,๕๐๐ ๖๔๕,๕๐๐ ๖๔๕,๕๐๐ 
 
 ๒.๖.๔ วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
               ๒.๖.๔.๑ งบประมาณรายรับ (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข 

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๒๓๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๘๖๗,๕๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ 

           ๒.๖.๔.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าบัณฑิตศึกษา 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 - ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ  
 - ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
๑๔๘,๘๐๐ 

๘,๑๐๐ 
๑๙๒,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

 
๑๔๘,๘๐๐ 
๑๔๓,๑๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

 
๑๔๘,๘๐๐ 
๑๔๓,๑๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
  ๔๕,๐๐๐ 

 
๑๔๘,๘๐๐ 
๑๔๓,๑๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

 
๑๔๘,๘๐๐ 
๑๔๓,๑๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๕๖๓,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐ 
 

๒.๖.๕ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
                 ๒.๖.๕.๑ งบประมาณรายรับ  (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข 

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
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   ๒.๖.๕.๒ งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
๒๕๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 
 - ค่าครภุัณฑ์ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๖๘๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ 
 

๒.๖.๖ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
๒.๖.๖.๑ งบประมาณรายรับ  (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข 

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ ๑๕๗,๕๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๗๙๕,๐๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ ๘๘๒,๕๐๐ 
         ๒.๖.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
- 

๑๗๒,๕๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ 
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๒.๖.๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

                 ๒.๖.๗.๑ งบประมาณรายรับ  (ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์)แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข 

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
           ๒.๖.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
๑๘๐,๐๐๐ 
๑๒๕,๐๐๐ 

 
๘๔,๐๐๐ 
๘๔,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 
๓๑๗,๕๐๐ 

 
๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 
๓๑๗,๕๐๐ 

 
๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 
๓๑๗,๕๐๐ 

 
๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 
๓๑๗,๕๐๐ 

 
๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

 
๑๐๕,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๕๗๘,๐๐๐ ๙๙๑,๕๐๐ ๙๙๑,๕๐๐ ๙๙๑,๕๐๐ ๙๙๑,๕๐๐ 
 

  ๒.๖.๘ วิทยาลัยสงฆ์บรุีรัมย์  
             ๒.๖.๘.๑  งบประมาณรายรับ  (ส าหรับพระภกิษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข 

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
             ๒.๖.๘.๒  งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
- 

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
๘๔,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

งบลงทุน      



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๑๙ 

 
 - ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๓๙๘,๐๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ 
 

๒.๖.๙ วิทยาลัยสงฆ์พทุธปญัญาศรีทวารวด ีนครปฐม 
๒.๖.๙.๑  งบประมาณรายรับ  (ส าหรับพระภกิษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) แผน ข 

รายการรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
๒.๖.๙.๒  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนนิการ 
 - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
 - ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต ารา 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
- 

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
๘๔,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

 
- 

๓๑๗,๕๐๐ 
 

๑๕๒,๐๐๐ 
๑๕๒,๐๐๐ 

งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

 
๑๐๕,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๓๙๘,๐๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ 
 
 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
          รูปแบบช้ันเรียน  
   ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
                ไม่มี 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑ หลักสูตร 
        ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  
    ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒)  จ านวน  ๓๙  หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร 
    ๒) หลักสูตรแผน ข   จ านวน  ๓๙  หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร 
  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
   ๑) แผน ก แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗  หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต   
   ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖   
หน่วยกิต 
         โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข โดยแบ่งหมวดวิชาตามท่ีก าหนดไว้
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
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หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก (๒) /

หน่วยกติ 
แผน ข /หน่วยกติ 

๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต ๙ ๙ 
๒. หมวดวิชาบังคับไมนั่บหน่วยกิต (๑๕) (๑๕) 
๓. หมวดวิชาเอก ๑๒ ๑๒ 
๔. หมวดวิชาเลือก ๖ ๑๒ 
๕. วิทยานิพนธ ์ ๑๒ - 
๖. สารนิพนธ์ - ๖ 
รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ 

 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

 (๑) แผน ก แบบ ก (๒)   
     วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต   

 ๖๐๐  ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์     ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
 ๖๐๐  ๑๐๒   พุทธปรัชญา      ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist  Philosophy 
 ๖๐๒  ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา         ๓ (๓-๐-๖)  
  Research Methodology in Buddhism 

วิชาบังคับแบบไม่นบัหน่วยกติ จ านวน ๑๕ หน่วยกติ   
 ๖๐๐ ๑๐๔  พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ      (๓) (๓-๐-๖) 

  Buddhism in English 
 ๖๐๐  ๒๐๕   กรรมฐาน         (๓) (๓-๐-๖) 
  Buddhist Meditation 
 ๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๐-๖)  
  Seminar on Thesis  
 ๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑      (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 
 ๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali II 
   วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  
      ๖๐๒ ๑๐๖   พระพุทธศาสนาเถรวาท     ๓ (๓-๐-๖) 
   Theravada Buddhism 
  ๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน     ๓ (๓-๐-๖)  
      Mahayana Buddhism 
  ๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) 
    Selected Buddhist Works    
  ๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖)  
    Seminar on Buddhism 
          วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า จ านวน ๖ หน่วยกิต  
 ๖๐๒ ๓๑๐   พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย    ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๑ 

 
 ๖๐๒ ๓๑๑   ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน    ๓ (๓-๐-๖) 
  New-Buddhist Movements in Contemporary World 
 ๖๐๒ ๓๑๓   พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่    ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Modern Sciences 
 ๖๐๒ ๓๑๔   พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Thai Wisdom 
 ๖๐๒ ๓๑๕   สานเสวนาทางศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
  Inter-Religious  Dialogue 
       วิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒   หน่วยกิต                                               
 ๖๐๒ ๔๐๐   วิทยานิพนธ์                          ๑๒  หน่วยกิต 
  Thesis 
    (๒) แผน ข    

      วิชาบังคบัแบบนับหน่วยกติ จ านวน ๙ หน่วยกติ 
 ๖๐๐ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์     ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
 ๖๐๐ ๑๐๒   พุทธปรัชญา      ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist  Philosophy 
 ๖๐๒ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา         ๓ (๓-๐-๖)  
  Research Methodology in Buddhism 
 วิชาบังคับแบบไม่นบัหน่วยกติ จ านวน ๑๕ หน่วยกติ                       
 ๖๐๐ ๑๐๔   พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ      (๓) (๓-๐-๖) 
         Buddhism in English 
 ๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน         (๓) (๓-๐-๖) 
  Buddhist Meditation 
 ๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๐-๖)  
  Seminar on Thesis  
 ๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑     (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 
 ๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali II 
   วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  
      ๖๐๒ ๑๐๖   พระพุทธศาสนาเถรวาท     ๓ (๓-๐-๖) 
   Theravada Buddhism 
  ๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน     ๓ (๓-๐-๖)  
      Mahayana Buddhism 
  ๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) 
    Selected Buddhist Works    
  ๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖)  
    Seminar on Buddhism 
   วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  
 ๖๐๒ ๓๑๐   พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย    ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
 ๖๐๒ ๓๑๑   ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน    ๓ (๓-๐-๖) 
  New-Buddhist Movements in Contemporary World 
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 ๖๐๒ ๓๑๓   พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่    ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Modern Sciences 
 ๖๐๒ ๓๑๔   พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Thai Wisdom 
 ๖๐๒ ๓๑๕   สานเสวนาทางศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
  Inter-Religious  Dialogue 
     สารนิพนธ์ ๖  หน่วยกิต                                               
 ๖๐๒ ๒๐๐   สารนิพนธ์                    ๖  หน่วยกิต 
                  Research Paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๓ 

 
  ๓.๑.๔  แผนการศึกษา  
   (๑) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (๒) 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 
 
๑ 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห ์
๖๐๐ ๑๐๒   พุทธปรัชญา 
๖๐๐ ๑๐๔   พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ   
วิชาเอก 
๖๐๒ ๑๐๖   พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
 

๓ 
 รวม ๙ 

 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
 
 
๒ 

วิชาบังคับ 
๖๐๒ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน 
๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑  
วิชาเอก 
๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วิชาเลือก 
xxx  xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
๓ 
(๓) 
(๓) 

 
๓ 
 

๓ 
 รวม ๙ 

 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
 

๓ 

วิชาบังคับ 
๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒ 
วิชาเอก 
๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน 
๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา   
วิชาเลือก 
xxx  xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(๓) 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 

 รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
๔ 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์    
วิทยานิพนธ ์
๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์ 

 
(๓) 
 

๑๒ 
 รวม ๑๒ 

 
  



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๔ 

 
   (๒) แผนการศึกษา แผน ข 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 
 
๑ 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห ์
๖๐๐ ๑๐๒   พุทธปรัชญา 
๖๐๐ ๑๐๔   พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ 
วิชาเอก 
๖๐๒ ๑๐๖   พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
 

๓ 
 รวม ๙ 

 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

 
 
 
๒ 

วิชาบังคับ 
๖๐๒ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน 
๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑ 
วิชาเอก 
๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วิชาเลือก 
xxx xxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
๓ 
(๓) 
(๓) 
 

๓ 
 

๓ 
 รวม ๙ 

 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๓ 

วิชาบังคับ 
๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒ 
วิชาเอก 
๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน 
๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา 
วิชาเลือก 
xxx xxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(๓)  
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 รวม ๙ 

 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

           ๔ 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
วิชาเลือก 
xxx xxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx xxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
สารนิพนธ ์
๖๐๒ ๒๐๐  สารนิพนธ ์

 
(๓) 
 

๓ 
๓ 
๖ 

 รวม ๑๒ 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๕ 

 
 ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา   
   ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ดูจากภาคผนวก ก) 
 
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๑) บัณฑิตวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร*

(พรรณนา) 
๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ประพันธ์ ศุภษร* 
๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม* 
๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
บ.ศ.๙ (ภาษาบาลี) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 

ศาสตราจารย์ พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์ 
สมฺมาปญฺโญ) วันจันทร์
๕๓๑๑๐๐๐๐xxx 
 

Ph.D. (Pali & Buddhist studies) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 
ป.ธ.๙  

Banaras Hindu University,India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๔ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๘ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 
(นิธิบุณยากร)
๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระมหาทวี มหาปญฺโญ  
(ละลง) 
๓๓๑๐๗๐๑๐๗๔xxx 
 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 
ป.ธ.๙  

Delhi University,India  
Delhi University, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕
๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา 
๓๔๐๐๔๐๐๕๔๒xxx 

อ.ด. (ปรัชญา) 
อ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ครุศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๔ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๔ 

อาจารย์ พระมหาอดิเดช  สติวโร 
 ๓-๑๐๒๒-๐๐๗๓๖xxx
   

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๖ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

รศ.   ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗xxx  

 
 

Ph.D. (Pali & Buddhist studies) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  

Banaras Hindu University,India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๑ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๗ 
๒๕๒๔ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ตวงเพชร สมศร ี
๓๗๓๐๖๐๐๓๘๔xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕๕๗
๒๕๕๓ 
๒๕๓๙
๒๕๓๕ 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๖ 

 
(๒) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย  

ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ พระราชรัตนาลงกรณ*์ 

๓๓๔๑๖๐๐๖๐๐xxx  
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ค.ม. (การบริหารการศีกษา) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

๒๕๕๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๒ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระราเชนทร์ วิสารโท* 
(ไชยเจริญ) 
๓-๑๙๙๙-๐๐๓๖๖xxx 

Ph.D. (Pali & Buddhist  studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
บธ.บ. (การบริหารรัฐกจิ)   

Banaras Hindu University, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๖ 
๒๕๒๙ 

อาจารย์ ดร.บุญส่ง สินธ์ุนอก* 
๓-๔๐๙๙-๙๐๐๓๒๒-xxx 
  

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
ค.บ. (สังคมศึกษา)  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๓ 

อาจารย์ พระมหาปริญญา วรญาโณ  
(ทศช่วย) 
๓-๔๔๙๙-๐๐๐๐๑xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)    
ศน.บ. (การบริหารการศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเดช  นามเกตุ 
๓-๔๑๐๑-๐๑๑๐๓xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)             
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)   
พธ.บ. (สังคมศึกษา)              

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๖ 
๒๕๓๓ 

(๓) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ * 
(วันยาว) 
๕ ๔๖๑๑ ๙๐๐๐๔ xxx 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

University of Delhi, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักด์ิ * 
๕ ๔๐๐๕ ๙๙๐๐๗  xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Buddhist studies) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Magadh University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๒๘ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต * 
(สุกันยา อรุโณ) ฮาดภักดี
๓๔๔๐๙๐๐๑๔๒ xxx 

ศศ.ม. (ปรัชญา)  
พธ.บ. (ศาสนา) 
ศษ.บ. (ปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 
๒๕๔๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
(กล้าลอด) 
๓ ๔๐๑ ๕๐๐๓๓๐ xxx 

Ph.D. (Pali & Theravada) 
 
M.A. (Sanskrit) 
พธ.บ. (ศาสนา)  
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 

Sampurnananda  Sanskrit 
University, India 
Banaras Hindu University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๓ 
 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล 
ฐานทตฺโต) บุลาลม 
๓ ๔๗๐๑ ๐๑๓๔๙ xxx 

Ph.D. (Pali and Buddhist Studies) 
M.A. (Linguistic  BaliLiterature) 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

Banaras Hindu University, India 
Nagpur University, India  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๐ 

(๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช   
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย์ พระมหาเทพรัตน์ อริยว โส * 
เรืองศรี 
๓๙๐๐๗๐๐๒๐๙xxx 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Madras University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๓๙ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๒ 

อาจารย์ พระครูวิจิตรศีลาจาร * 
(ประสิทธ์ิ ชาตวณฺโณ) กิติโกฬะ
๓๙๐๐๑๐๐๗๕๔xxx 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๗ 

 
อาจารย์ พระครโูฆสิตวัฒนานุกูล *  

(อนุกูล) ปานประดิษฐ์ 
๓๙๐๐๒๐๐๑๑๔xxx 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 

อาจารย์ พระครโูกศลอรรถกิจ  
(ชัยศักด์ิ) แซ่ลี้
๓๘๐๑๓๐๐๓๑๙๑๘๓  

ศน.ด. (พระพุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
ศษ.ม  . (บริหารการศึกษา) 
ทษ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒๕๕๘ 
 

๒๕๕๒ 
๒๕๓๓ 

อาจารย์  ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี
๓๙๐๐๘๐๐๑๕๗๑๘๑  

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยารามค าแหง 
มหาวิทยาอัสสัมชัญ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๓๙ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๑ 

  (๕) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน* 

๓๓๐๒๒๐๐๑๒๘ xxx  
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙   

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๙ 

อาจารย์ ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์* 
๓๓๐๒๒๐๐๑๕๐ xxx 

Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  

Banaras Hindy  University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๕ 

อาจารย์ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม* 
(ปวงกลาง) 
๓๓๐๑๗๐๐๓๔๑ xxx  

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Linguistics)  
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Nagpur University, India.  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๕ 

อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ ์
๓๓๐๑๕๐๐๐๐๗XXX 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (การจัดการส าหรบันักบริหาร) 
พ.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ ์
       ชั้นสูง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๓๖ 
 

อาจารย์ ดร.สิรภพ สวนดง 
๓๓๐๑๕๐๐๖๙๑xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๑ 

อาจารย์ ดร.สงวน  หล้าโพนทัน 
ID ๓-๔๕๑๑-๐๐๔๗๙-xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ศน.บ. (ปรัชญา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๓๘ 

 (๖) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ พระศรีสมโพธิ (วรัญญู)* 

สอนชุน 
๓-๖๐๑๑-๐๐๗๐๔xxx 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

Visva Bharati University, India  
Delhi University, India   
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา* 
๓-๖๐๐๓-๐๐๕๒-๘xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๖ 

อาจารย์ ดร.สามารถ  สุขประการ* 
๓-๖๐๐๑-๐๑๑๒-๘xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
วศ.บ. (โยธา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๒๓ 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๘ 

 
รอง

ศาสตราจารย์ 
พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์) 
ญาณสิทธิวัฒน์ 
๓-๖๐๐๔-๐๐๑๐-๗-xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ป.ธ. ๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๙ 
๒๕๕๗ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๒ 

อาจารย์ พระมหายรรยง  สรุปญฺโญ 
(ลันลอด) 
๓-๔๖๑๓-๐๐๓๙-xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 

  (๗) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน   
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย์ พระครูสริิสุตานุยุต ตาติญญา *
๓๕๑๐๓๐๐๒๕๑๓๔๓ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๘ 

อาจารย์ พระครูสมหุ์อินทวงศ์ *  
อิสฺสรภาณ ี
๓๕๗๐๑๐๐๗๓๑๙๓๗ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

อาจารย์ พระสมนึก  จรโณ * 
๓๑๘๐๕๐๐๓๘๙๑๓๐ 

ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)  
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

อาจารย์ ดร.ปกรณ์  มหากันธา 
๔๕๐๙๙๐๐๐๐๕xxx 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (การปกครองท้องถ่ิน) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๒ 
๒๕๒๕ 

อาจารย์ ดร.ชญานันท ์อัศวธรรมานนท์ 
๓๒๔๐๓๐๐๔๘๒xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ไทยศึกษา) 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๓๗ 

   (๘) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย์ พระครูวินัยธรอ านาจ * 
พลปญฺโญ (สวัสดี) 
๓ ๓๑๐๓ ๐๐๒๐๖ xxx 

ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรชัญา) 
ศศ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 

อาจารย์ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี *
(สุขเสน) 
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๒๘๐ xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๐ 

อาจารย์ ดร.วรเวช  ศิริประเสริฐศร*ี 
๓ ๓๔๙๘ ๐๐๐๘๓ xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 

อาจารย์ พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร  
(ทีรักษา) 
๒ ๔๐๐๑ ๐๐๐๐๑ xxx 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๓ 
๒๕๔๙ 

อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง 
๓ ๓๑๐๙ ๐๐๓๘๗ xxx 

Ph.D. (Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

University of Madras, India 
University of Madras, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๓ 
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  (๙) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม 

ต าแหน่ง ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
อาจารย์ พระปลัดสมชาย ปโยโค *

(ด าเนิน) 
๓-๓๒๑๓-๐๐๑๓๐-xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๐ 

อาจารย์ พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสด์ิ) * 
๓-๓๒๐๑-๐๐๖๔๐- xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

อาจารย์ พระมหาวีรธิษณ์  วรินฺโท * 
(อินทะโพธ์ิ) 
๓-๔๑๑๑-๐๐๑๒๔- xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

อาจารย์ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี  
(เหมประไพ) 
๓-๑๕๐๓-๐๐๑๗๗- xxx 
 

พธ.ด. (ปรัชญา) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 
๒๕๕๐ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  
(นิธิบุณยากร) 
๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖xxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

อาจารย์ ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล 
๓-๓๑๐๓-๐๐๕๔๑--xxx 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา)  
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
  ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร 
๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
      ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์   
      ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
            ๕.๑.๑ นิสิตแผน ก แบบ ก(๒) และแผน ข จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกต ิและมีหน่วยกิตสะสมใน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
  ๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
  ๕.๑.๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดได้ค่า
ระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  
  ๕.๑.๔ การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์        
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  
   ๔.๑.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีนักวิชาการกล่ันกรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
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       ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
          นิ สิตมี ศักยภาพในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิ เคราะห์ปัญหาเกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ  ท้ังทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติในการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้และน าเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อย่างมี
จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
  ๕.๓ ช่วงเวลา 
   ๕.๓.๑ นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ก แบบ ก (๒) จะท าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ี ๔ 
              ๕.๓.๒ นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ข จะท าสารนิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ี ๔ 
      ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
         ๕.๔.๑  การศึกษาตามแผน ก แบบ ก (๒)  ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

  ๕.๔.๒  การศึกษาตามแผน ข  ท าสารนิพนธ์ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
      ๕.๕ การเตรียมการ 
         ๕.๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

  ๕.๕.๒ จัดให้มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
  ๕.๕.๓ ก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา   
  ๕.๕.๓ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และจัดให้มีคลินิกวิทยานิพนธ์ 
  ๕.๕.๔  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทั้งทางการบรรยายทางเอกสารและทางเว็บไซต์ 

  ๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
            ๕.๖.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘  
  ๕.๖.๒  ในการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบ หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
            ๕.๖.๓ มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกครั้ง 
            ๕.๖.๔ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้นก่อนท่ีจะน า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ได้ทันเวลาตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ท้ังนี้การ
ขยายเวลาต้องอยู่ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันสอบ  หากเกินจากก าหนดนี้ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านและจะต้อง
ด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตเท่านั้น 
             ๕.๖.๕  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับคือ 

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

             ๕.๖.๖ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในหน้าอนุมัติ อาจกระท าได้
เมื่อเห็นสมควรแต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์นั้น
ได้รับการแก้ไขท้ังรูปแบบและเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
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             ๕.๖.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการเสียงข้างมากมีมติให้ผ่าน ให้รวบรวมใบ
ประเมินผลของกรรมการทุกท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาช้ีขาด เมื่ อทราบผลการ
ประเมินและใหน้ิสิตส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบ
โดยท่ัวกัน 
 

 
หมวดที่ ๔   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาทท้ังทางกายและวาจาท่ี
เหมาะสม ความซื่อสัตย์  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน   

๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์
พระพุทธศาสนา  และการรู้ จั กแสวงหาความรู้ ทาง ด้าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
  

ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการ
ร่วมมือกับสถาบันภาษา 

๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๕. ด้านภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

สอนให้มีภาวะผู้น าด้านพระพุทธศาสนา สอนให้มีจิตอาสา ส านึก
สาธารณะให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ฝึกให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงาน
ให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม  สามารถผลิตงานวิ จัยท่ีมี
ประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
  ๒) มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
  ๓) ซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  
  ๔) มีภาวะความเป็นผู้น า  
  ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาและยกย่องนิสิตท่ีท า
ความดีมีจิตอาสา  
   ๒) มอบหมายงานรายบุคคล  
   ๓) มอบหมายงานกลุ่ม 
    ๔) ให้น าเสนอข้อมูลผลงานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน 
และผลงานด้านจิตอาสา 
    ๒) การมีวินัย ๒ อย่างคือ ๑.วินัยในการเรียน ๒.วินัยในตนเอง นิสิตมีสมุดบันทึกการวางแผนใน
การเรียน การเขียนวิทยานิพนธ์ และการด าเนินชีวิต 
   ๓) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน  

๔) ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๒.๒ ด้านความรู้  
   ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา     
และประยุกต์ในการเขียนงานวิชาการ 

๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา
พระพุทธศาสนาได้ 

๓) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎีและการเขียนงานวิจัย 

๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเช่ือมโยง
กับการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
จริง กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา 
๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและน าองค์ความรู้ท่ีค้นพบมา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) ประเมินด้วยการสอบวัดผล และ/หรือรายงาน 
๒) ประเมินด้วยการน าเสนอรายงาน ในรายวิชา และ/หรือกิจกรรมและประเมินผล 
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๓) ประเมินด้วยการน าเสนอรายงาน สารนิพนธ์ และ/หรือวิทยานิพนธ์ 
๔) ประเมินด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการและ การพัฒนาเผยแพร่สู่สังคมในส่ือต่างๆ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม 

๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย การ
สังเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 

๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผล
งานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ  

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อยอดองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา  
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้  
๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ และการน าเสนอผลงาน 

๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน 
๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓) การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบค าถาม 
๔) การน าเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ  

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าองค์กร แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน และเสริมสร้างทัศนคติ
ท่ีดีแก่ตนเองและผู้อื่น 

๒) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน 

๓) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  

๔) มีความรับผิดชอบสามารถตัดสินใจ รวมท้ังวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน้นการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 

๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย 

๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมกลุ่ม จัดการประชุม แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ติดตามผลและ
ประสานงาน 
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๔) ฝึกสังเกต สรุปรายงานผลงานน าเสนอแนวทางการแก้ไข   

๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ

สอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 
๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน 

การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
๔) สังเกตความสนใจ การแสดงความคิดเห็น เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง และกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒) สามารถส่ือสารด้านการพูด  การอ่าน การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และส่ือสารกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษาและการท า
วิทยานิพนธ์ รวมท้ังการติดต่อส่ือสาร 

๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑) จัดการส่งเสริม แนะแนวทางการเรียนรู้ เชิงสถิติ และการวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารในรายวิชา  

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการส่ือสาร และการน าเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีท้ังด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการ
ค้นคว้าและการท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
๒) การท างานวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
๓) รายงานผล การน าเสนอข้อมูลวิจัย 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยท่ีผลการ
เรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่าง ๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
      ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
  ๒) มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
  ๓) ซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  
  ๔) มีภาวะความเป็นผู้น า  
 ๓.๒ ด้านความรู้  
    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา     
และประยุกต์ในการเขียนงานวิชาการ 

๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา
พระพุทธศาสนาได้ 

๓) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎีและการเขียนงานวิจัย 

๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเช่ือมโยง
กับการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา 

๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาและ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม 
๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย การ

สังเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

งานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผล

งานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
       ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าองค์กร แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน และเสริมสร้างทัศนคติ

ท่ีดีแก่ตนเองและผู้อื่น 
๒) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน 
๓) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  
๔) มีความรับผิดชอบสามารถตัดสินใจ รวมท้ังวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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       ๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒) สามารถส่ือสารด้านการพูด  การอ่าน การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และส่ือสารกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษาและการท า
วิทยานิพนธ์ รวมท้ังการติดต่อส่ือสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์       

การสื่อสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต                    
๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห ์                    
๖๐๐ ๑๐๒  พุทธปรัชญา                    
๖๐๒ ๒๐๓  ระเบียบวิจัยทางทางพระพุทธศาสนา                     
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                    
๖๐๐ ๑๐๔  พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ                      
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                    
๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์                    
๑๐๒ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาล ี๑                    
๑๐๒ ๓๐๖  การใช้ภาษาบาล ี๒                    
๓. หมวดวิชาเอก                    
๖๐๒ ๑๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท                    
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน                    
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา                    
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา                    
๔. หมวดวิชาเลือก                    
๖๐๒ ๓๑๐  พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย                    
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน                    
๖๐๒ ๓๑๓  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม ่                    
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                    
๖๐๒ ๓๑๕  สานเสวนาทางศาสนา                     
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รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์       

การสื่อสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๕. วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต                    
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์                     
๖. สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต                    
๖๐๒ ๒๐๐ สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต                    
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หมวดที่ ๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับท่ี ๓ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๙ ดังนี้ 

 
ระดับ 

 
ค่าระดับ 

เกณฑ์คะแนน 

วิชาเลือก วิชาบังคับและเอก 
A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ 
A- ๓.๖๗ ๙๐ - ๙๔ ๙๐ - ๙๔ 
B+ ๓.๓๓ ๘๕ - ๘๙ ๘๕ - ๘๙ 
B ๓.๐๐ ๘๐ - ๘๔ ๘๐ - ๘๔ 
C+ ๒.๕๐ ๗๕ - ๗๙ ต่ ากว่า ๘๐ 
C ๒.๐๐ ๗๐ - ๗๔  
F ๐ ต่ ากว่า ๗๐  

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
        การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดข้ึนเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุน
ว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

   ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
มาเป็นคณะกรรมการร่วม และก าหนดให้เป็นเงื่อนไขในกระบวนการประกันคุณภาพท้ังภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน   สุ่มประเมินรายละเอียดของรายวิชาถึงผลการเรียนรู้ประเมินถึงความสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร           
มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละร ายวิชาโดย
พิจารณาจากการสอบซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ร้อยละ ๗๕ ของแต่ละหมวดวิชา) การประเมินผลคุณภาพ
การวัดผลจากข้อสอบและรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและพิจารณาจากการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส าเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด การสอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
        ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
           การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลท่ีได้มาเป็นข้อมูล ในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
              ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
              ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
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  ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตร ท่ีใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

  ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อส่ิงท่ี
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

  ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพื่อ
ปริญญาท่ีสูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ 

  ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

   ๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ีสามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น  
  (๑) จ านวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ 
   (๒) จ านวนสิทธิบัตร 

   (๓) จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
  (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรท่ีท าประโยชน์เพื่อสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
๓.๑ แผน ก แบบ ก (๒)  

  ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ัง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  ๒) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ
โดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
  ๓) เกณฑ์อื่นๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
 ๓.๒ แผน ข  
  ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
  ๒) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 
  ๓) เกณฑ์อื่นๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
       จัดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
        ๑.๑ บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
         ๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
         ๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
         และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เล้ียง โดยมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้า
สู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีต้องสอน และมีการประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชาและมอบหมายงานบางส่วนในการ
ดูแลนิสิต 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
        ๒.๑.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาดูงานในองค์กรต่างๆ การลา
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
 ๒.๑.๒ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย สนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัยและ
สนับสนุนการวิจัยท้ังในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยและทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
  ๒.๒.๑  สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
  ๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัย 
  ๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัย ต าแหน่งทางวิชาการ ประเมินโครงการวิจัยและเป็น
คณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย 
 ๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์สร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๗.๑ การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.ตามรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
   ๑) จัดให้มอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าท่ีในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีหน้าท่ีในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
             ๒) จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา มีหน้าท่ีในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

             ๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
  ๔) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
             ๕) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

             ๖) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
             ๗) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งช้ี TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ 
และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 

๗.๒ บัณฑิต 
        ๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
             ๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ             
   ๓) อื่นๆ (ตามก าหนดเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
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๗.๓ นิสิต 
   ๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิตโดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใสชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิต
ท่ีมีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
   ๒) ส าหรับนิสิตท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไกน าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา  
  ๓)  มีกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาและมีการวางระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเส่ียงของ
นิสิตและให้ค าปรึกษาท้ังด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาท่ีมีสภาพเป็นนิสิต 
  ๔) มีกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง 
  ๕) มีระบบการส่ือสารข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตอย่างท่ัวถึง เช่น การส่ือสารผ่าน (e-mail) เป็นต้น 
  ๔) อื่นๆ (ตามก าหนดเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

๗.๔ คณาจารย์ 

๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาท่ีสัมพันธ์  โดยมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ
และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและโปร่งใส 

๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการก าหนด
ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมี
ความโปร่งใสชัดเจน 

๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน เพื่อก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์  และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการก ากับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจ านวน
เหมาะสมกับจ านวนนิสิตท่ีรับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร  

๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

           ๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย      
มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและ
วิชาเลือก ท่ีเน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน  
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            ๒) มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีเน้นความสามารถในการใช้การวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

            ๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกในการ
น าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า มคอ. ๓  

            ๔) มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ ต้ังแต่กระบวนการพัฒนา
หัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

            ๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  

            ๖) มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิ จัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนิ นการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่ ๓ ปีที๔่ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

X X X X 

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

X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓  อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ไม่มี มคอ.๖ รายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

X X X X 

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

X X X X 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่ ๓ ปีที๔่ 
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน 
มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มอค.๗ ปีท่ีแล้ว 

 X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการเรียนการ
สอน 

X X X X 

๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

X X X X 

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

X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายมหาบัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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หมวดที่ ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการท่ีใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์การเรียนการสอนนั้น จะพิจารณาจากผู้เรียน 
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย 
การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต และการตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวม
ข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ี
ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นิสิตท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 
 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ๒.๑ การประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
  ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถ
ประเมินผลการท างานได้ต้ังแต่นิสิตเริ่มต้นกระบวนการ จนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม หรืออาจจัดประชุมสัมมนาศิษย์เก่าตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 ๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
  ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากนายจ้างหรือสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 ๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
  ด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร       
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน 
ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน)  
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมผลการประเมินท้ังหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุกๆ ๕ 
ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------- 

๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์        ๓(๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการพระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมส าคัญ 
หลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 
๖๐๐ ๑๐๒  พุทธปรัชญา        ๓(๓-๐-๖) 
 Buddhist Philosophy 
 วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น  เถรวาท  สรวาสติวาท เสาตราน
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ท้ังนี้การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในกรอบของ
แนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร์ 
๖๐๒ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา      ๓(๓-๐-๖) 
                    Research Methodology in Buddhism 
              ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสารโดย
เน้นระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
๖๐๐ ๑๐๔  พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ        (๓)(๓-๐-๖) 
                    Buddhism  in English 
 ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษท้ังการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) การอ่านคัมภีร์หรือต ารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท างานวิชาการของนิสิต 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน         (๓)(๓-๐-๖) 
                   Buddhist Meditation 
             ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน  ได้แก่ สมาบัติ ๘ 
และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์       (๓)(๓-๓-๖) 
  Seminar on Thesis 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยเน้น
การตั้งช่ือ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ค านิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการด าเนินการวิจัย 
และผลการวิจัย รวมท้ังฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย 
๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑       (๓)(๓-๐-๖) 

Usage of Pali I 
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี  การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 
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๑๐๒ ๓๐๖  การใช้ภาษาบาลี ๒       (๓)(๓-๐-๖) 
Usage of Pali II 

 ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ 
๖๐๒ ๑๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท        ๓(๓-๐-๖) 
                    Theravada Buddhism 
           ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักค าสอนส าคัญ
ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาทพร้อมท้ังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ   
๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน       ๓(๓-๐-๖) 
          Mahayana Buddhism 
          ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนามหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและค าสอนส าคัญท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนามหายานพร้อมท้ังการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานในประเทศต่างๆ 
๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา      ๓(๓-๐-๖) 
  Selected Buddhist Works 

 ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ ผลงานทางวรรณกรรมและหลักค าสอนส าคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคน
ส าคัญท้ังในอดีตและปัจจุบันที่สะท้อนอัตลักษณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ พระ
อนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโปละราหุล พระโสภณ
มหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ สองขะปะ(วัชรยาน) พระนารทมหาเถระ(ศรีลังกา) ริส เดวิดส์ เชอร์
บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น 
๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา        ๓(๓-๐-๖) 
              Seminar on Buddhism 

     สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคมปัจจุบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการ
อภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน 
๖๐๒ ๓๑๐   พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย      ๓(๓-๐-๖) 
                 Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
 ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความช่ัว ควร ไม่ควร  เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาท่ีมีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น การท าแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การท าการุณยฆาต การท าโคลนนิ่ง 
๖๐๒ ๓๑๑   ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน      ๓(๓-๐-๖) 
                    New-Buddhist Movements in Contemporary World 

ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคม
กับการเกิดข้ึนของขบวนการพระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดต้ังองค์กร การตีความค าสอน วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
รวมท้ังอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 

 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๑ 

๖๐๒ ๓๑๓   พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่      ๓(๓-๐-๖) 
                    Buddhism and Modern Sciences 
 ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ท่ีครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยการบูร
ณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการประยุกต์อธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
๖๐๒ ๓๑๔   พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย     ๓(๓-๐-๖) 

Buddhism and Thai wisdom 
 ศึกษาหลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
ความเช่ือ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของพระพทุธศาสนาท่ีมีต่อภูมิ
ปัญญาไทย   
๖๐๒ ๓๑๕   สานเสวนาทางศาสนา       ๓(๓-๐-๖) 
     Inter-Religious Dialogue  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทางศาสนา  รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
ศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก 
๖๐๒ ๔๐๐   วิทยานิพนธ์         ๑๒ หน่วยกิต 
  Thesis 

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลท่ีมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
๖๐๒ ๒๐๐   สารนิพนธ์         ๖   หน่วยกิต 
  Research  paper 

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลท่ีมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๓ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย      :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต                                
                        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Master of  Arts  Program  in 
                              Buddhist   Studies 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร                :  ๒๕๔๖๑๘๕๑๑๐๒๒๐๑ 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย      :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                       
                        พระพุทธศาสนา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Master of  Arts  Program  in                        
                        Buddhist   Studies 

เพิ่มเติมรหัส
หลักสูตร 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   :  Master of Arts  (Buddhist Studies) 
ช่ือย่อภาษาไทย :  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  M.A. (Buddhist Studies) 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   :  Master of Arts  (Buddhist Studies) 
ช่ือย่อภาษาไทย :  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  M.A. (Buddhist Studies) 

คงเดิม 

 
 

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

๑.๑. ปรัชญา 
    ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ และเ ช่ียวชาญในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าทางปัญญา พัฒนา
จิตใจและสังคม 

๑.๑. ปรัชญา 
    มุ่ ง ผลิ ตบัณ ฑิ ต ท่ีมี ค วา มรู้ แ ละ คว า ม เ ช่ีย ว ชา ญด้ า น
พระพุทธศาสนา บูรณาการวิชาการสู่งานวิจัย พัฒนาสังคมอุดม
ปัญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

ปรับปรุงแก้ไข 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๔ 

๑.๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญใน
พระพุทธศาสนา มีความสามารถในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิง
วิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความสามารถวิเคราะห์
และประยุกต์หลักธรรมเพื่อประโยชน์ในการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม 
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหา
ชีวิตตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๑.๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑ . ๒ . ๑  เ พื่ อ ผ ลิ ต พุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ท า ง
พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๑.๒.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๒ .๓ เพื่ อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิ ตให้ เป็นผู้ มี
ความสามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ 
 ๑.๒.๔ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสา
และท างานเป็นทีมได้ 
 ๑.๒.๕ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถ
ศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
ข้อมูลเพื่อท าวิจัยและน าเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย 

ปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๕ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
หลักสตูร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหต ุ

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสตูร    
       โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) โดยแบ่งหมวด
วิชาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังน้ี 
 

หมวดวิชา 
รายวิชาที่นับ

หน่วยกติ 
รายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกติ 

๑. หมวดวิชาบังคับ ๙ (๑๕) 
๒. หมวดวิชาเอก ๑๒  
๓. หมวดวิชาเลือก ๖  
๔. วิทยานิพนธ์ ๑๒  
รวมทั้งสิน ๓๙ (๑๕) 

 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสตูร    
       โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒)  และแผน ข 
โดยแบ่งหมวดวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังน้ี 
 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก 
(๒) /หน่วยกิต 

แผน ข /
หน่วยกติ 

๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต ๙ ๙ 
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๑๕) (๑๕) 
๓. หมวดวิชาเอก ๑๒ ๑๒ 
๔. หมวดวิชาเลือก ๖ ๑๒ 
๕. วิทยานิพนธ ์ ๑๒ - 
๖. สารนิพนธ์ - ๖ 
รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติมโครงสร้าง
หลักสูตร แผน ข 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๖ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและค าอธบิายรายวิชา 
 

หลักสตูร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหต ุ
ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)   ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)    
๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์   ๓ (๓-๐-๖) 
 Tipitaka Analysis 

ศึกษาสาระแล ะพัฒนาการขอ งการรวบรวม          
พระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก โครงสร้าง และสาระสังเขป
ของพระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญท่ีเป็นจุดหมาย
สูงสุด หลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในสังคม 

๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์             ๓(๓-๐-๖) 
       Tipitaka Analysis 
 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการ
พระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมส าคัญ 
หลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ  

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๐ ๑๐๒  พุทธปรัชญา    ๓ (๓-๐-๖) 
      Buddhist Philosophy 

ศึกษาประวั ติและพัฒนาการของแนวคิดในพุทธ
ปรัชญาส านักต่างๆ คือ เถรวาทสรวาสติวาท เสาตรานติกะ 
มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและวัชระยาน เปรียบเทียบ
แนวความคิดหลักของส านักพุทธปรัชญาเหล่าน้ีท้ังในแง่ 
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ 

๖๐๐ ๑๐๒  พุทธปรัชญา               ๓(๓-๐-๖)  
      Buddhist Philosophy 

วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาใน
พระพุทธศาสนายุคต้น  เถรวาท  สรวาสติวาท เสาตราน
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ท้ังน้ี
การศึกษาแนวคิดเหล่าน้ันจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ใน
กรอบของแนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยา
และแนวคิดทางจริยศาสตร์ 

 
ปรับ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
    Research Methodology in Buddhism 

ศึกษาวิธีวิทยาการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยใช้
วิธีการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ความส าคัญของ
การวิจัยต่อการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาสังคม 
ข้ันตอนและกระบวนการการวิจัย เช่น  การเลือกปัญหา
และการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การต้ังสมมติฐาน 
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
     ResearchMethodology in Buddhism  

ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสารโดยเน้น
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง
พระพุทธศาสนา  

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ข.  วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)             ข.  วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)    
๖๐๐ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ   (๓)(๓-๐-๖) 
      English 

ศึกษาภาษาอังกฤษโดยการฝึกจริงให้เกิดความช านาญ
ท้ัง ๔ ด้าน คือด้านการเขียนการพูด การอ่าน การฟัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการอภิปรายในหัวข้อค าสอนของ
พระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์ 
อริยสัจ ๔ มรรคมีองค์ ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรมและการ
เกิดใหม ่

 

๖๐๐ ๑๐๔  พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ    (๓)(๓-๐-๖) 
       Buddhism  in English          

ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษท้ังการพูด 
การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) 
การอ่านคัมภีร์หรือต ารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท างานวิชาการของนิสิต 

ปรับช่ือ
รายวิชา

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๗ 

๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน     (๓)(๓-๐-๖) 
      Buddhist Meditation 

ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท่ี
ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านัก
ต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรม
ฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับข้ันตอนของการเจริญ
กร รมฐ า นแล ะ ผ ล ท่ี เ กิ ด จ า กกา ร เ จ ริ ญก ร รมฐ า น          
ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน             (๓)(๓-๐-๖) 
      Buddhist Meditation 

ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท่ี
ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
และปกรณ์วิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของ
ส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับข้ันตอนของการ
เจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ 
สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 

คงเดิม 

๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์    (๓)(๓-๐-๖) 
     Seminar on Thesis 

  ศึกษาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการ
เขียนวิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล 
การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง รูปแบบและวิธีการ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังวิธีการเขียนบทความวิจัย 
 

๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์              (๓)(๓-๐-๖) 
     Seminar on Thesis 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาวิทยานิพนธ์ โดย
เน้นการต้ังช่ือ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ค านิยาม
ศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ
ด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย รวมท้ังฝึกปฏิบัติการ
เขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๐๒ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาลี ๑               (๓)(๓-๐-๖) 
     Usage of Pali I 
 ศึ กษ า ก า รพู ด  อ่ า น  เ ขี ยน  ภ า ษ า บา ลี ใ น
ระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐ
กถาประกอบ 

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

ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี  การพูด อ่าน 
เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือ
ชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๒ ๓๐๖  การใช้ภาษาบาลี ๒               (๓) (๓-๐-๖) 
      Usage of Pali II 
 ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการ
ใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค
ประกอบ 

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

ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการ    ใช้
ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิ
มรรคประกอบ 

คงเดิม 

วิชาเอก วิชาเอก  ๑๒  หน่วยกิต   วิชาเอก วิชาเอก  ๑๒  หน่วยกิต    
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท            ๓ (๓-๐-๖) 
     Theravada Buddhism 

ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการพระพุทธศาสนา
เถรวาทโดยเน้นศึกษาหลักค าสอนนิกายส าคัญ ภาษาท่ี
จารึกคัมภีร์ การจัดล าดับช้ันค า นิกายส าคัญ หลักค าสอน
ส าคัญ ภาษาท่ีใช้จารึกคัมภีร์ การจัดล าดับช้ันคัมภีร์รูปแบบ
การ ถ่ ายทอดและก ารรั กษาค า สอน อิ ทธิ พ ลขอ ง
พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีต่อประเทศต่าง ๆ ในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 

๖๐๒ ๑๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท          ๓ (๓-๐-๖) 
     Theravada Buddhism 

ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถร-
วาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักค าสอนส าคัญ
ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาทพร้อมท้ัง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ   

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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๖๐๒ ๓๐๗  พระพุทธศาสนามหายาน          ๓ (๓-๐-๖) 
      Mahayana Buddhism 

ศึกษาพระพุทธศาสนามหายานในด้านประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการนิกายส าคัญหลักค าสอนส าคัญ คัมภีร์ส าคัญ 
แล ะ ภ า ษ า ท่ี ใ ช้ จ า รึ ก คั ม ภี ร์  ร ว ม ท้ั ง อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
พระพุทธศาสนามหายานท่ีมีต่อประเทศต่างๆ ในด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

๖๐๒ ๓๐๗  พระพุทธศาสนามหายาน        ๓ (๓-๐-๖) 
      Mahayana Buddhism 

ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
มหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและค าสอนส าคัญท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็น
พุทธศาสนามหายานพร้อมท้ังการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานในประเทศต่างๆ  

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๐๘  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
     Selected Buddhist Works       ๓(๓-๐-๖) 

ศึกษาประวัติและผลงานของนักปราชญ์ นักคิด และ
นักวิชาการคนส าคัญทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ท้ัง
ในประเทศตะวันตกและตะวันออก เช่น งานของ เชอร์บาต
สกีริส เดวิดส์ และภรรยา คริสตมาส อัมฟรียส์ ดี.ที. ซูซูกิ 
เป็นต้น 

๖๐๒ ๒๐๘  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
                Selected Buddhist Works   ๓(๓-๐-๖)  

ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ ผลงานทางวรรณกรรมและ
หลักค าสอนส าคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคน
ส าคัญท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีสะท้อนอัตลักษณ์และการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ 
พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ 
พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโปละราหุล พระ
โสภณมหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ  
สองขะปะ(วัชรยาน) พระนารทมหาเถระ(ศรีลังกา) ริส 
เดวิดส์ เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ 
เป็นต้น  

ปรับรหัส
รายวิชา

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๐๙  สัมมนาพระพุทธศาสนา             ๓(๓-๐-๖)   
               Seminar on Buddhism 

ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ โดยการสัมมนาการจัด
สัมมนาโดยน าหลักพุทธธรรมและปัญหาสังคมปัจจุบันมาต้ัง
เป็นประเด็นปัญหาแล้วให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
เสนอความคิดเห็น และวิเคราะห์หาทางออกร่วมกัน รวมท้ัง
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคม
ปัจจุบัน 

๖๐๒ ๓๐๙  สัมมนาพระพุทธศาสนา         ๓(๓-๐-๖)  
      Seminar on Buddhism 

สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคม
ปัจจุบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการ
อภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน 

 

 
ปรับ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเลือก  วิชาเลือก   
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย  
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
     ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับเกณฑ์
ตัดสินความดี ความช่ัว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาท่ีมี
ผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ การท าแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การท า
การุณยฆาต การท าโคลนน่ิง เป็นต้น รวมท้ังปัญหาความผิด
ศีลธรรมท่ีสลับซับซ้อนในสังคมยุคใหม่  

๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย 
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
     ๓ (๓-๐-๖) 

ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับเกณฑ์
ตัดสินความดี ความช่ัว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาท่ี
มีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น การท าแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การ
ท าการุณยฆาต การท าโคลนน่ิง  

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน   ๓(๓-๐-๖) 
Neo-Buddhist Movements in Contemporary World 

๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน  ๓(๓-๐-๖) 
New-Buddhist Movements in Contemporary World 

ปรับช่ือ



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕๙ 

 ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมโลกปัจจุบัน ความเช่ือมโยงระหว่างบริบททาง
สังคมกับการเกิดข้ึนของขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่  
รูปแบบการจัดต้ังองค์กร การตีความค าสอนแนวใหม่ 
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวใหม่ รวมท้ังอิทธิพลต่อ
สังคมโลก 

 ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ทางสังคมกับการเกิดข้ึนของขบวนการพระพุทธศาสนา 
รูปแบบการจัดต้ังองค์กร การตีความค าสอน วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมท้ังอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 

รายวิชา
ภาษา  
อังกฤษ
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๐ ๓๑๒ พระพุทธศาสนานิกายเซ็น  ๓(๓-๐-๖) 
     Zen Buddhism 
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
นิกายเซ็นจากอินเดียสู่จีน เกาหลี และญี่ปุ่น หลักค าสอน
ส าคัญของเซ็น เช่น จิตหน่ึง พุทธภาวะภายในตน เป็นต้น  
รูปแบบ วิธีการสอน และการตีความแบบเซ็น ปรัชญาจาก
รูปภาพ เซ็นกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเซ็นกับตะวันตก 

 ตัดรายวิชา 

๖๐๐ ๓๑๓  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖) 
               Buddhism and Modern Sciences 
ศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเวศวิทยา รวมท้ัง
การประยุกต์ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เพื่ออธิบายค าสอนบนฐาน
แนวคิดของพระพุทธศาสนา 

๖๐๐ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖) 
              Buddhism and Modern Sciences 
 ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ท่ี
ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดยการบูรณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการ
ประยุกต์อธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๑๔  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย  ๓(๓-๐-๖) 
      Buddhism and Thai Culture 

ศึกษาหลักธรรมส า คัญของพระพุทธศาสนาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ 
ปรัชญา ความเช่ือ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นต้น โดยวิเคราะห์ความเช่ือมโยงบทบาทและอิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาต่อภูมิปัญญาไทย   

๖๐๒ ๓๑๔  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย ๓(๓-๐-๖) 
      Buddhism and Thai wisdom 

ศึกษาหลักธรรมส า คัญของพระพุทธศาสนาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ 
ปรัชญา ความเช่ือ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็ น ต้ น  โ ดย วิ เ ค ร า ะ ห์ บทบา ท แล ะ อิ ท ธิ พ ล ขอ ง
พระพุทธศาสนาท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทย   

ปรับช่ือ
รายวิชา
ภาษา  
อังกฤษ
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๑๕  สานเสวนาทางศาสนา             ๓ (๓-๐-๖) 
               Inter-Religious Dialogue  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทาง
ศาสนา  และประเด็นทางศาสนาท่ีควรน ามาเป็นหัวข้อ
เสวนา รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สันติภาพของโลก 

๖๐๒ ๓๑๕   สานเสวนาทางศาสนา            ๓(๓-๐-๖) 
                Inter-Religious Dialogue  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทาง
ศาสนา  รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สันติภาพของโลก 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๒ ๓๑๖  จิตวิทยาแนวพุทธ    ๓(๓-๐-๖) 
               Buddhist Psychology 
 ศึกษาหลักการและทฤษฏีจิตวิทยาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักค าสอนท่ีเกี่ยวกับปรมัตถ
ธรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา พร้อมท้ังเปรียบเทียบ
กับหลักการของจิตวิทยาตะวันตก 

 ตัดรายวิชา 
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๖๐๒ ๓๑๗  พระพุทธศาสนากับการศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 
      Buddhism and Education 
 ศึกษาปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและ
ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลและหลัง
พุทธกาลโดยสังเขป พระพุทธศาสนากับการศึกษาใน
ประเทศไทย 

 ตัดรายวิชา 

วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต  
๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์   
               Thesis 

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลท่ีมีเน้ือหาตามลักษณะวิชา
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ ์  
               Thesis  
 เป็นโครงการเฉพาะบุคคลท่ีมีเน้ือหาตามลักษณะ
วิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

คงเดิม 

 สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต  
 ๖๐๒ ๒๐๐  สารนิพนธ์    

               Research paper 
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลท่ีมีเน้ือหาตามลักษณะวิชาท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เพิ่มเติม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 เพื่อให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  จึงเห็นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันท่ี 
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ 
บังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึง ผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยคและ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า  ๓ .๕๐ จากระบบ  
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ 
ละปีการศึกษาออกเป็น  ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก  ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา     ๑๘  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ ์   ๑๒  หน่วยกิต 
    รวมทั้งสิ้น   ๔๘  หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
   วิชาบังคับ    ๙  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา    ๙  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ ์   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
การศึกษาปกต ิและไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา  ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุ
สภาพนิสิตได้อีก แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาท่ีก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
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  ๑๑.๕ รายวิชาท่ีนิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง  
๓ ช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๒ การเปล่ียนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ัวไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตท่ีขอเปล่ียนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดย
ไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับเฉล่ียสะสม และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
  ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
   ๑๓.๑ นิสิตท่ีมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากก าหนดการลาพัก
การศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
    ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
    ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าส่ังแพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอื่นท่ีส าคัญในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการ
เป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ใน
กรณีนี้ ให้นิสิตได้ W ในทุกรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑ ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมต่ 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 นิสิตท่ีพ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันท่ีนิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาท่ีพ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาท่ัวไป 
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หมวดที่ ๓ 
การข้ึนทะเบียนเปน็นิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด ส าหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาท่ีต้องศึกษาในภาค
นั้นท้ังหมด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตามวันท่ีก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันท่ีก าหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าสละ
สิทธิ์ในกรณีท่ีได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
ตนเอง ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้น
ทะเบียนแทนได้ ท้ังนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
  ๑๗.๒ นิสิตท่ีไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า  ๖ 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตท่ีลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตท่ีไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตท่ีได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
  นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน การศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเปน็ผู้แต่งต้ังจากอาจารย์ที่มีช่ือในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปล่ียนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีท่ีขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
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   ๑๙.๑.๒ ในกรณีท่ีขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาท่ี
ถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ใน
กรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น 
  ๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปล่ียนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป และหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ท้ังนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาค
การศึกษานั้น 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจท า
การวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสม
กับรายวิชานั้นเมื่อส้ินภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพื่อใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชา
ใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษา
นั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเป็นท่ีพอใจของอาจารย์ประจ า
วิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑ .๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย  ใช้เพียง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเย่ียม (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 ในรายวิชาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 
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   สัญลักษณ์          ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)   เป็นท่ีพอใจ 

U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นท่ีพอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มกีารวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 

สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไม่สมบูรณ์ 

SP (Satisfactory Progress) ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 
UP (Unsatisfactory Progress) ไม่ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 

W (Withdrawn) ถอนรายช่ือวิชาท่ีศึกษา 
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 
ดีเย่ียม (Excellent) A 

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

  ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบ
และ/หรือปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผลและ
ส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
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   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมีผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ท่ีอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ
ส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีท่ีได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ 
๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให ้SP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
และผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้
ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาท่ีได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให ้UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่อง
ในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็
ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาท่ีได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวชิาซ้ า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบได้ระดับ A, 
B, C หรือ S เท่านั้น เวน้แต่รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า B 
หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตท่ีได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม 
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามท่ีหลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉล่ียประจ าภาคของรายวิชาท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  และค านวณหาค่าเฉล่ียสะสมส าหรับ
รายวิชาท้ังหมดทุกภาคการศึกษา ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉล่ียประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉล่ียตามข้อ ๒๔ 
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หมวดที่ ๕ 
การท าวิทยานิพนธ ์

 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ ์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ ต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีท่ี
หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
   ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
   ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
   ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 
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หมวดที่ ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีนิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีท่ีนิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบ ค าส่ัง 
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากท่ีระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกนิ ๓ ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีท่ีนิสิต
กระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี ้
  ๓๕.๑ นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
โท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

 
(พระสุเมธาธบิดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

  เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จาก

ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ 

๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
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           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จาก
ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

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

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม 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 า

วิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

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

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

  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลา
ศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีก าหนด
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกต ิ

  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาค 

  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

      
   

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 

 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๗๕ 

 
 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๗  มิถุนายน จึง
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ๕  แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๗๖ 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

  เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๑  เมื่อ
วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

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

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าส่ัง  หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษ ุ
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนส่ีรูปหรือคนท่ี  

                          อธิการบดีแต่งต้ังโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแต่งต้ังโดย 

                          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 านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแต่งต้ังโยค าแนะน าของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๗๗ 

ในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ ท้ังนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงาน                           

เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละส่ีครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๗๘ 

 
 
 
 
 

         ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันท่ี 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 านวนช่ัวโมงการศึกษา

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิคท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
      

 
 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 



มคอ.๒  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๗๙ 

 
 

           
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗  

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

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

วิปัสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

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

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ีตามท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
               
 

         (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันท่ี 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  เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

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

วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า ๘      หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์                 ๑๒       หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน        ไม่น้อยกว่า ๓๘      หน่วยกิต 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 
หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วชิาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมท้ังส้ิน         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
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๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมค่ีาเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น 

๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 

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

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส 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 
 รวมท้ังส้ิน           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
  

ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
            

 
 

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  
            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

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

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

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดส่วนประกอบ
เพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ 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  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ ์
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ท่ีจะได้รับ

แต่งต้ังเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อ
ผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี ้
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญช่ัวคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอื่น 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  นิสิตท่ีประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ท่ีมีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามช่ัวคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใน
แต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีนิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิ สิตต้องเข้าน าเสนอและช้ีแจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

 ๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค า
ร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตท่ีผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายช่ือ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๗   เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายช่ือนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมท้ังรายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

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

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

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมท้ัง
ช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ 
วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบ

ค าร้อง บฑ ๘  พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปล่ียนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างท่ีเปล่ียนแปลง
ใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปล่ียนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นสาระส าคัญ  นิสิต
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ซ้ าอีก ยกเว้น หากการเปล่ียนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่า
ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากท่ี
ได้ยื่นค าร้องและได้เข้าช้ีแจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อย
กว่า ๒ รูปคน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ท้ังนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 

 ๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 

 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมท้ังตัดสินแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะท าวิทยานิพนธ์ 

  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ต้ังแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป 

และยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษา
ต้ังแต่ ๖ หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาท่ี
ก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้อง
มารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

  ๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ ์

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับต้ังแต่วันท่ี
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  และได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

  (๓ )   เขี ยนวิ ทย านิพนธ์ เส ร็ จสมบู ร ณ์ตามค า แนะน าขอ ง
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
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(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ
ค่าระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

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

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมท้ังแนบวิทยานิพนธ์ ๑ 

ฉบับ  ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค า

ร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมท้ังบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน 

แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่

เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ท่ีสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 

  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานท่ีสอบให้
ทราบโดยท่ัวกัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

  ๑๓.๔ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ไม่สามา รถมาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมท้ังแจ้งผล
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
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หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ ์

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ ์
  ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์หรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

  ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุก
ครั้ง 

  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนท่ีจะน าวิทยานิพนธ์ฉบับท่ี
แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท้ังนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 

  ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผล
วิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In 
progress) 

  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้ าอนุมัติ
วิทยานิพนธ์  อาจกระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้
ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

  ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมิน
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพื่อส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาช้ีขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับท่ี
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไขท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย 
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ท้ังท่ีเป็นแบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
วันท่ีนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันท่ีนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  ๑๕.๒  ในกรณีท่ีนิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่
หน่วยงานใดตามข้อผูกพันหรืออื่น ๆ  หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วย
วิทยานิพนธ์ตามจ านวนท่ีต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ท้ังนี้ให้
แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมท้ังแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

  ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของ
นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๖  นิสิตท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนท่ีจะ

ประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ข้อ ๑๗  นิสิตท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังท่ี
ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

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

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

         
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

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

วิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์

ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า            ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า              ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์                        ๑๒   หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่า

เทียบได้ ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า              ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒    หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖ หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน              ไม่น้อยกว่า            ๓๘ หน่วยกิต 
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๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น 

๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 

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

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต 

และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า          ๖       หน่วยกิต 
วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า          ๖       หน่วยกิต  
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  ๖       หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 ๓๖     หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน     ไม่น้อยกว่า         ๕๔     หน่วยกิต 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  
ให้ศึกษาเพิ่มเติม 

 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เมื่อ
วันอังคารท่ี ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม ลงวันท่ี  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพิ่มเติม 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 

 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วย
สัญลักษณ์ S หรือ U 

 นิสิตท่ีสอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาต้ังแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศอนุมัติหลักสูตร/ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่ี ๑๒๐ /๒๕๕๙ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งต้ังผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 
 

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ท่ีปรึกษา 
 ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ท่ีปรึกษา 
 ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ท่ีปรึกษา 
 ๔   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป   ท่ีปรึกษา 
 ๕.  รองอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   ท่ีปรึกษา 
 ๖.  รองอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่   ท่ีปรึกษา 
 ๗.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์   ท่ีปรึกษา 
 ๘. คณบดีคณะครุศาสตร์   ท่ีปรึกษา 
 ๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์   ท่ีปรึกษา 
 ๑๐. คณบดีคณะสังคมศาสตร์   ท่ีปรึกษา 
 ๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
 ๑๓.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  
 ๑๔.พระราชสิทธิมุนี วิ.   กรรมการ  
 ๑๕.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม   กรรมการ   
 ๑๖.ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง   กรรมการ 
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 ๑๗.รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่   กรรมการ 
 ๑๘.ผศ.ดร.ณัฐธีร์  ศรีดี   กรรมการ   
 ๑๙.แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต   กรรมการ    
 ๒๐.รศ.เวทย์ บรรณกรกุล   กรรมการ    
 ๒๑.รศ.ดร.วันชัย  พลเมืองดี   กรรมการ    
 ๒๒.รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน   กรรมการ    
 ๒๓.ดร.ไพฑูรย์  รื่นสัตย ์   กรรมการ    
 ๒๔.ศ. ดร.สมภาร พรมทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๕.ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๖.รศ. บ ารุง สุขพรรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒๗.ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๘. เลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

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

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา 

 ๑.  พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.   ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร.   กรรมการ 
 ๓.  ผศ.รังษี สุทนต์   กรรมการ 
 ๔.  ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์   กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.ชยุต  ภวภานันท์กุล   กรรมการ 
 ๖.  รศ.ดร. สมาน  งามสนิท   กรรมการ 
 ๗. ดร.บุญเลิศ โอฐสู   กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

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

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

ส่ัง ณ วันท่ี   ๒๔   เดือน   กุมภาพันธ์  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 

 
(พระพรหมบัณฑิต) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 


