
  
 

 
เราเช่ือวาทุกคนคิดเปน 

เราเช่ือวาแตละคนมีแนวทางแหงปญญาของตน 

เราจึงทําหลักสูตรน้ี 

เพ่ือเปนอาศรมสําหรับรวมกันคดิ 

 

เรยีนปรัชญาที ่ม. มหาจุฬาฯ 
กับอาจารยสมภาร พรมทา และคณะ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา  
สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ 

 หลักสตูรปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เนนการอาน คิด และทํางานรวมกับคณาจารยอยางใกลชิด 

เลือกทําดุษฎีนิพนธไดหลากหลายตามแนวทางของแตละคน 

และสามารถทํางานรวมกันทางไกล 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 





2 

 

คํานํา 

ในชวงเวลา ๔ - ๕ ปท่ีผานมาน้ี ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอยางข้ึนในโลก

และในสังคมไทย มีความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานการแพทย  

ดานการศึกษาและดานอ่ืนๆ คณาจารยสาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา ระดับบัณฑิตศึกษา ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว ซึ่งอาจมีผลใหผูศึกษาลดการปรากฏตัวในหองเรียน โดยการใชเทคโนโลยีสื่อสาร

ทางไกล ลดการเดินทาง ลดคาใชจายไดบางสวน    

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สําหรับบรรพชิตและ

คฤหัสถ หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีรายละเอียดท่ีตางไปจากเดิม ท้ังช่ือ

รายวิชา ท้ังรูปแบบการเรียนการสอน เปนการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวขางตน และปรับตัวใหตรงกับความตองการของคนในสังคม 

หวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สําหรับ

บรรพชิตและคฤหัสถ หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ี จะตอบสนองความตองการ

ของผูสนใจเรียนปรัชญาในยุคปจจุบัน และตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงดานตางๆใน

สังคมปจจุบันอยางสมเหตุผลพอสมควร 

 

คณาจารยสาขาวิชาปรัชญา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 

 



  
 

 

 

สารบัญ 

คํานํา  ............................................................................................ (ก)  

สารบัญ  ........................................................................................ (ข) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร   ................................................................ ๑ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ หลักสูตรปรับปรุงใหม   

พ.ศ. ๒๕๖๓   .................................................................................. ๔ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  .............................................................. ๕ 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ........................................................... ๑๑ 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ โครงสรางของหลักสูตร .... ๑๔ 

โครงสรางหลักสูตร พธ.ม. ปรัชญา แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ ........ ๒๑ 

หลักสูตร พธ.ม. (ปรัชญา) แบบ ก ๑     ....................................... ๒๒ 

คําอธิบายรายวิชา แบบ ก ๑ ........................................................ ๒๔ 

หลักสูตร พธ.ม. (ปรัชญา) แบบ ก ๒    ........................................ ๒๖ 

วิชาท่ีนิสิตทุกรูป/คนตองเรียน  ..................................................... ๒๖ 

คําอธิบายรายวิชา แบบ ก ๒ ........................................................ ๓๒ 

อาจารยประจําหลักสูตรและผลงาน  ............................................ ๔๔ 

ภาคผนวก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 

ระดับบัณฑติศึกษา ........................................................................................ ๘๐ 

  

 



๑ 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ 

สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี รายการ รายละเอียด/ สาระสําคัญ 

๑ ลักษณะ เปนโครงการพัฒนาปรับปรุง 
๒ ท่ีตั้งโครงการ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๓ ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปน

ตนไป 
๔ เปาหมายโครงการ ดานปริมาณ : นิสติบรรพชิตและคฤหัสถ หลักสูตร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัช แบบ ก ๑ 

จํานวน ๒๕ รปู/คน และแบบ ก ๒ จํานวน ๑๕ 

รูป/คน 
๕ จํานวนสาขาวิชาท่ี

เปดสอนอยูในบัณฑิต

วิทยาลัยปจจุบัน 

มีจํานวน ๔ สาขาวิชา คือ ๑.สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา ๒.สาขาวิชาปรัชญา ๓.สาขาวิชา

ธรรมนิเทศ ๔.สาขาวิชาสันติศึกษา 
๖ จํานวนนิสิตทุกช้ันป

ในปจจุบัน 

ระดับปริญญาโท (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) 

๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน ๘ รูป/คน 

๒.สาขาวิชาปรัชญา  จํานวน ๒๓ รูป/คน 

๓.สาขาวิชาธรรมนิเทศ  จํานวน ๑๒ รปู/คน 

๔.สาขาวิชาสันติศึกษา  จํานวน ๒๐ รูป/คน 



๒ 

ท่ี รายการ รายละเอียด/ สาระสําคัญ 

ระดับปริญญาเอก (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 

๕.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  จํานวน ๑๖๒ รูป/คน 

๖.สาขาวิชาปรัชญา  จํานวน  ๒๖ รูป/คน 

๗.สาขาวิชาธรรมนิเทศ  จํานวน ๐ รูป/คน 

๘.สาขาวิชาสันติศึกษา  จํานวน ๔๕ รูป/คน รวม

ท้ังหมด ๒๙๖ รูป/คน 
๗ บุคลากรประจําสวน

งาน 
สายวิชาการ จํานวน ๑๖ รปู/คน สายปฏิบัติการ

วิชาชีพ จํานวน ๑๓ รูป/คน รวม ๒๙ รปู/คน 
๘ อาจารยท่ีมีคณุวุฒิ

ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาท่ีขอเปด

สอนและรับผดิชอบ

หลักสตูร  

มี ๙ รูป/คน คือ ๑.พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. ๒.

พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. ๓.พระมหาดนัย

พัชร คมฺภีรปโฺญ,ดร. ๔.พระครูโกศลศาสน

บัณฑิต,ณศ.ดร. ๕.พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร. 

๖.ศ.ดร.สมภาร พรม 

ทา ๗.รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมติร ๘.พระมหา

สมบูรณ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. ๙.พระมหาขวัญชัย กิตฺ

ติเมธี, ดร.    

๙ จํานวนหองสมุดท่ีใช

ประกอบในการ

จัดการเรียนการสอน 

๑.หองสมดุบัณฑิตวิทยาลัย ๒.หองสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓.

หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๔.หองสมุด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทรและรังสิต 

๕.หองสมดุมหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 

๑๐ พ้ืนท่ีใชสอย ๑.หองเรียนจํานวน ๔ หอง ๒.หองประชุมสัมมนา

จํานวน ๓ หอง ๓.หองคลินิกวิทยานิพนธจํานวน 

๑ หอง  ๔.หองสํานักงาน ๑ หอง 



๓ 

 
ท่ี รายการ รายละเอียด/ สาระสําคัญ 

๑๑ งบประมาณท่ีใชใน

การดําเนินการในแต

ละปการศึกษา 

งบประมาณท้ังสิ้น ๙๙๙,๕๐๐ บาทเพ่ือใชเปน

คาตอบแทน ดังน้ี 

๑.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

และดุษฎีนิพนธ 

๒.คาตอบแทนอาจารยผูเช่ียวชาญจากภายนอกซึ่ง

เชิญเปนครั้งคราว 

๓.คาตอบแทนอาจารยประจําหลกัสูตร 

๔.คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 

๕.คางบลงทุน และครภุัณฑ 

๑๒ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 

๑.ไดจากนิสติจายคาธรรมเนียมการศึกษา 

๒.ไดจากนิสติจายคาลงทะเบียน 

๓.ไดจากการรับบรจิาค 

หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

  

 

 

 

 

  



๔ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒  

สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

............................ 

๑. ชื่อโครงการ : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก ๑ 

และ ก ๒ สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ลักษณะโครงการ :  โครงการหลักสตูรปรับปรุง 

๓. ชื่อหลักสูตร :  

๓.๑ ช่ือหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา 

๓.๒ ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Programme in Philosophy  

๔.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

๔.๑ ช่ือเตม็ภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑติ (ปรัชญา) ช่ือยอ : พธ.ม. (ปรัชญา) 

๔.๒ ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Philosophy)  

ช่ือยอ : M.A. (Philosophy) 

๕.  ชื่อหนวยงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. ผูรับผิดชอบ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. องคประกอบท่ี ๒ และองคประกอบท่ี ๕ 

๘.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๘.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความใฝรู  ใฝ

สรางสรรค และมีวิสัยทัศนกวางไกล ใหเปนนักคิด นักวิเคราะห นักวิจารณ นักวิพากษ 



๕ 

 

และนักสังเคราะหองคความรูทางปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพ่ือพัฒนา

มนุษยและสังคม  
 ๘.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

๘.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความใฝรู ใฝ

สรางสรรค มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปนผูมีเช่ียวชาญวิชาการดานปรัชญา โดยเฉพาะ

พุทธปรัชญาในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

๘.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมี

ความสามารถในการคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะหองคความรูทางปรัชญา

และศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมได 

๘.๒.๓  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความรู

ความสามารถในการศึกษาวิจัย ประยุกต และพัฒนาองคความรูทางปรัชญาและศาสนา 

เพ่ือพัฒนาสังคม 

๘.๒.๔  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม และเปนตนแบบท่ีดีงามใหแกสังคม 

 

๙. ความจําเปนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

สังคมของมนุษยท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกวันน้ีกําลังมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หลักสูตรท่ีมีอยูไมตอบสนองความตองการของสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหทันยุคสมัยและ

สอดคลองกับความตองการของสังคม เพ่ือใหเปนประโยชนในแงพัฒนาปญญา ใหมนุษย

รูจักคิดแกปญหาดวยเหตุผลท่ีเหมาะสม พัฒนาศักยภาพทางปญญาใหมากท่ีสุด และให

รูจักดําเนินชีวิตอยูในโลกอยางมีการเก้ือกูลชวยเหลือกัน และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 



๖ 

๑๑.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

 ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย ท่ีได

กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๘  และตอเน่ืองมาจนฉบับ

ท่ี ๑๒  ท่ีตองการสรางการเติบโตของคนไทยอยางมีคุณภาพ  และหลอหลอมใหคนไทยมี

คานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดตีอสังคมสวนรวม  ตลอดจนพัฒนาทักษะใหสอดคลอง

กับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   

เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

“การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” จะพบวา รัฐบาลตองการ

วางรากฐานเพ่ือพัฒนาใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย 

คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน 

ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอด

ชีวิต 

สถานการณดังกลาวน้ีจึงตองการการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคนใหมีความรู

ความสามารถเชิงวิชาการดานปรชัญา  แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน  การพัฒนาโดยมี

คนเปนศูนยกลาง  แลวประยุกตองคความรูน้ันขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ตอไป 

 

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดก็คือ 

ประเทศมีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ โดยมีตัวบงช้ีท่ีสําคัญ คือ GDP (Gross 

Domestic Product) ท่ีเติบโตตามลําดับ แตในขณะเดียวกันกลับพบวา  ปญหาตาง ๆ 

ในสังคมท่ีกอตัวข้ึนและมีผลกระทบตอชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหา

ความรุนแรงในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  ปญหาการ



๗ 

 
วางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการท่ีเกิดจากการใช

กฎหมายอยางไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร ปญหาเรื่องคานิยมท่ีดี

งาม เปนตน นอกจากน้ีการท่ีสังคมไทยตองตกอยูภายใตสังคมพลิกผัน (Disruptive 

society) ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงทุกระดับช้ันท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและ

วัฒนธรรม ประเด็นปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการเรียกรองหาหลักการและวิธีการ

แกปญหาอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ หลักการและวิธีการทางปรัชญาและ

ศาสนา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา  เพราะปรัชญาและศาสนาถือวาเปนสวน

หน่ึงของวิถีชีวิต เมื่อมนุษยในสังคมประสบปญหาจําเปนจะตองหาหลักการ วิธีการ ท่ีอยู

ในวิถีชีวิตของมนุษยมาเปนกรอบในการพิจารณาแกไข ดังน้ัน การปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนดานปรัชญาและศาสนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีขับเคลื่อน

ดวยความเจริญของเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญ  

 

๑๒.  ผลกระทบจากขอ ๑๑ 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึง

ความสําคัญและความจําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานปรัชญา

และศาสนาท่ีมีคุณภาพ  มีองคความรูและประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและ

ปฏิบัติได  กระตุนใหเกิดการใชความรูความชัดเจนในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ

ปรัชญาและศาสนา ประกอบกับปจจุบันสวนงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมในดานอาจารยผูสอน เจาหนาท่ี บุคลากร

สนับสนุน  และสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยดาน

วิชาการปรัชญาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ภาพรวมผลการประเมินผูใชบัณฑิต 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย และนิสิต เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรพบวา หลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ไดผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู มี

ทักษะทางปญญา มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ตลอดถึง

มีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับ



๘ 

ด ีแตวาหลักสูตรยังเนนการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนและในเวลาราชการ 

จึงทําใหเกิดความไมเหมาะสมกับยุคสังคมพลิกผัน(Disruptive Society) ดังน้ันจึงสมควร

ปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาใหเปน ๒ แบบ คือแบบ ก ๑ 

และ แบบ ก ๒  เพ่ือใหเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน 

                  เมื่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มาระยะหน่ึง 

บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีพันธกิจท่ีจะตองยกรางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญา ใหมีความทันสมัยและเปนประโยชน ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และนโยบายของรัฐบาล  โดยเนนการจัดการศึกษาและการบูรณาการแนวคิดทางดาน

ปรัชญาและศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม  ใหนิสิตมีทักษะการคิด วิเคราะห วิพากษ 

วิจารณ และสามารถสังเคราะหองคความรูทางปรัชญาและศาสนา ตลอดถึงศาสตร

สมัยใหมในเชิงลึก  สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอยางยั่งยืนได  เปนผูมีคุณธรรม

จริยธรรม ซึ่งจะเปนทางเลือกหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐  

 

 ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

 ตามท่ีปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปน

ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและ

สังคม ไปพรอมกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีความคิดวิเคราะห

ทางดานศาสนาและปรัชญา  โดยเฉพาะศาสตรท่ีเปนปรัชญาและศาสนา รวมท้ังศาสตร

สมัยใหม  เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจไวเชนน้ัน  จึง

จําเปนจะตองมีการยกรางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก ๑  

เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถ แตกฉานดานปรัชญาและศาสนา  อันจะนําไปสู

การผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางปรัชญาและศาสนากับศาสตรสมัยใหม  นอกจากน้ี 

ความรูความสามารถดังกลาวจะทําใหนิสิตเปนผูมีทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมู

คณะ  การแกปญหา การบริหารความเสี่ยง  การคิดสรางสรรค  ตลอดถึงความรับผิดชอบ

ท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน ตามแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต เปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรม

จริยธรรม  มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ

สุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและ



๙ 

 
พัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต  ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการยกราง

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แผน ข. แลวนําเสนอสวนงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือเห็นชอบและดําเนินการในข้ันตอไป 

 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

         ๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ท่ี เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/

หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติม คือ 

พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ และกรรมฐาน เปนรายวิชาพ้ืนฐานท่ี

จําเปนตองเรียนรูเก่ียวหลักคําสอนท่ีปรากฏในคัมภีรหลักทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความ

เขาใจและใชเปนเครื่องมือสืบคนงานวิจัยตอไป นอกจากน้ี การศึกษาหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก ๑ และ ก ๒   ยังเปนการศึกษาตอเน่ืองจาก

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมประกอบดวย

วิชา อภิปรัชญา  ญาณวิทยา จริยศาสตร สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก ซึ่งทําให

นิสิตเกิดความรูความเขาใจหลักการในทางพระพุทธศาสนาและปรัชญามากยิ่งข้ึน 

 

          ๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

ตองมาเรียน 

          ไมม ี

     ๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 

                 ๑๓.๓.๑ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

แบบ ก ๑ และ ก ๒   มีรูปแบบการบริหารโดยคณาจารยประจําหลักสูตร  

    ๑๓.๓.๒ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญา แบบ ก ๑ และ ก ๒   ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา โดยยึดหลักเกณฑการประเมินของ สกอ. 



๑๐ 

    ๑๓.๓.๓ อาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยท่ี

เก่ียวของกับหลักสูตร ตลอดท้ังอาจารยผูสอน เพ่ือพิจารณาแนวสังเขปประจําวิชาและ

รายละเอียดประจําวิชา  การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

 

  



๑๑ 

 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก ๑ และ ก ๒ ใหเปนผูมี

ความใฝรู ใฝสรางสรรค และมีวิสัยทัศนกวางไกล  ใหเปนนักคิด นักวิเคราะห นักวิจารณ  

นักวิพากษ และสังเคราะหองคความรูทางปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา 

เพ่ือพัฒนามนุษยและสังคม  

๑.๒  ความสําคัญของหลักสูตร 

ความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําใหสังคมมนุษยเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบอยางมากตอมนุษยในหลายดาน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความจริง  ความดี  และความงามท่ีมนุษยเคยยึดถือ  จึงสงผลให

สังคมตองเผชิญปญหาท่ีไมสามารถจะแกไขไดดวยกฎหมายหรือระเบียบทางสังคม  การ

จะแกไขปญหาดังกลาวจําเปนจะตองจัดการศึกษาใหมนุษยเปนผูมีความสามารถรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง  โดยวิเคราะห  วิจารณ  วิพากษเรื่องความจริง ความดี และความงาม  

จนกระท่ังรูจักแยกแยะคุณคาท่ีสําคัญระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม มนุษยกับ

สิ่งแวดลอม  และมนุษยกับเทคโนโลยี  ซึ่งจะทําใหมนุษยสามารถรูและตัดสินใจวาสิ่งใด

ควรทํา   สิ่งใดไมควรทํา  เพ่ือการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การศึกษาวิชา

ปรัชญาจึงมีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง เพราะวิชาน้ีสอนใหมนุษยมีความรูในดานความ

จริง ความดี และความงาม  โดยเนนการปลูกฝงศักยภาพในดานการวิเคราะห วิจารณ 

วิพากษ และสังเคราะหองคความรูบนฐานของความจริง ความดี และความงาม  ผลท่ีได

จากการศึกษาวิชาน้ีจะทําใหผูเรียนพัฒนาตนเองและสังคมใหมีความผาสุกอยางยั่งยืนได    

  ๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.๓.๑  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความใฝรู 

ใฝสรางสรรค มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปนผูมีเช่ียวชาญวิชาการดานปรัชญา โดยเฉพาะ

พุทธปรัชญาในคัมภีรพระพุทธศาสนา 



๑๒ 

๑.๓.๒  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมี

ความสามารถในการคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะหองคความรูทางปรัชญา

และศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมได 

๑.๓.๓  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมี

ความรูความสามารถในการศึกษาวิจัย ประยุกต และพัฒนาองคความรูทางปรัชญาและ

ศาสนา เพ่ือพัฒนาสังคม 

๑.๓.๔  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม และเปนตนแบบท่ีดีงามใหแกสังคม 

 

๒. แผนในการปรับปรุงหลักสูตร 

แผนในการปรับปรุง

หลักสูตร 
กลยุทธ 

หลักฐาน/ 

ตัวบงชี ้

๑. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี 

สกอ. กําหนด และ

สอดคลองกับกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ 

(๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยมี

พ้ืนฐานจากหลักสตูร

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาต ิ 

- ติดตามประเมินหลักสตูร

อยางสม่ําเสมอ 

-  เอกสารรางหลักสูตร 

-  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ประเมิน 

   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความ

ตองการขององคกร

ภาครัฐและเอกชน  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ในความตองการของ

องคกรภาครัฐและเอกชน  

- นําแนวคิด รวมท้ัง

เทคโนโลยีใหมๆ  มาใชใน

การเรยีนการสอนเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพของหลักสตูร  

- รายงานผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูเรยีนตอความรูและ

ความทันสมัยของ

หลักสตูร 

- รายงานผลการ

ประเมินความพึง



๑๓ 

 
แผนในการปรับปรุง

หลักสูตร 
กลยุทธ 

หลักฐาน/ 

ตัวบงชี ้

- ติดตามความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตหรือนายจาง

อยางสม่ําเสมอ 

พอใจของผูใชบัณฑิต

หรือนายจาง 

๓. พัฒนาบุคลากรดานการ

เรียน การสอน การ

วิจัยและการบริการ

วิชาการสอดคลองกับ

พันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 

- อาจารยทุกคนโดยเฉพาะ

อาจารยใหมตองเขาอบรม

เก่ียวกับหลักสูตรการสอน

รูปแบบตางๆ และการ

วัดผลประเมินผล ท้ังน้ี

เพ่ือใหมีความรู

ความสามารถในการ

ประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอน

จะตองสามารถวัดและ

ประเมินผลไดเปนอยางด ี

- สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนใหทํางาน

บริการวิชาการแกองคกร

ภายนอก 

- สงเสริมใหมีการนําความรู

ท้ังจากภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ และงานวิจัยไปใช

จริงเพ่ือทําประโยชนใหแก

ชุมชน/สังคม 

- รายช่ือบุคลากรและ

อาจารยท่ีเขารับการ

อบรม 

- ปริมาณงานบริการ

วิชาการตออาจารย

ในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการวิชาการ 

- จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอชุมชน

และความบรรลุผล

สําเรจ็ 

 

 



๑๔ 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

 และโครงสรางหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 

๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย  จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลา

การศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ  แตละภาคการศึกษามี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕ สัปดาห   

บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาค มีเวลาการศึกษาไมนอย

กวา ๖ สัปดาห  โดยกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ และตามระเบียบบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

๑.๑.๒  ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชโดยอนุโลม  

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาคการศึกษา  โดย

กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกต ิ 

โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

๑.๓.๑ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการศึกษา ใหนําขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชโดยอนุโลม 

  



๑๕ 

 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ใหมีระยะเวลาการศึกษา ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ (๒ ป)   

และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ (๕ ป)  โดยแบงเปนภาคการศึกษา ดังน้ี 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม   

ภาคฤดูรอน    เดือนเมษายน – พฤษภาคม  

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ๑) คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตร พธ.ม. ปรัชญา แบบ ก.๑ และแบบ ก.๒  

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา หรือเทียบเทา  

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืน

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา  ๓.๐๐ จาก

ระบบ ๔ แตม ยกเวนผูมีประสบการณทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา  ๒ ป  นับแต

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ  และ 

(๓) ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) สอบผานภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒) การวิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับนิสิตใหม  โดยพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโท ในแตละปการศึกษาโดย

มีหลักการดังตอไปน้ี  

(๑) ผูสมัครตองผานการสอบขอเขียนตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(๒) ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณในเน้ือหาความรูเฉพาะสาขาวิชา 

และความสามารถดานอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 



๑๖ 

(๓) ผูสอบเขาไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเขารายงานตัวตาม

วัน เวลา และสถานท่ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา   

ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ปญหาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ  และปญหาความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาปรัชญา 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต    

 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 

- ปญหาการปรบัตัวใน

การเรยีนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

- กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแกนิสิต  

- ประชุมนิสิตในแตละภาคการศึกษาเพ่ือติดตามและให

คําปรึกษา ดานการปรับตัว  

- ขาดทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

- สงเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีสถาบัน

ภาษา มจร. 

- ปญหาความรูพ้ืนฐานใน

สาขาวิชาปรชัญา 

- สอนเสริมพ้ืนฐานทางปรัชญา  

 

๒.๕ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป                           

 ๒.๕.๑ แผนการรับนิสิตหลักสูตร พธ.ม. ปรัชญา แบบ ก.๑ บัณฑิตวิทยาลัย 
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ช้ันปท่ี ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ช้ันปท่ี ๓ - - ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

รวม ๑๕ ๓๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
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  ๒.๗ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป                           
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๒๐ 

           ๒.๙ ระบบการศึกษา 

       เปนแบบช้ันเรียน ใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาออกเปน ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ    คือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ แตละภาค

การศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห   ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ.๒๕๔๑ และ

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ๒.๑๐ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 

                 ไมม ี

 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

         ๓.๑ หลักสูตร 

          หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มี ๒ แบบ คือ แบบ ก 

๑ และแบบ ก ๒ และมีหนวยกิตดังตอไปน้ี 

       ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต    

  หลักสูตร พธม. ปรัชญา แบบ ก ๑ จํานวน ๓๙ หนวยกิต เปนหลักสูตร

เนนทําวิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๓๙ หนวยกิต ศึกษารายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต 

จํานวน ๙ หนวยกิต  

       ๓.๑.๒ จํานวนหนวยกิต    

  หลักสูตร พธ.ม. ปรัชญา แบบ ก ๒ จํานวน ๓๙ หนวยกิต เปนหลักสูตรมี

การเรียนในหองเรียนและทําวิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต ศึกษา

รายวิชาท่ีนับหนวยกิตจํานวน ๒๗ หนวยกิต  

  



๒๑ 

 
        ๓.๑.๓ โครงสรางหลักสูตร พธ.ม. ปรัชญา แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ 

ท่ี หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

แบบ ก ๑ 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ ก ๒ 

๑  หมวดวิชาบังคับ   

     ๑.๑ นับหนวยกิต - ๙ 

     ๑.๒ ไมนับหนวยกิต (๙) - 

๒   หมวดวิชาเอก   

     ๑.๑ นับหนวยกิต - ๖ 

     ๑.๒ ไมนับหนวยกิต (๖) - 

๓   หมวดวิชาเลือก (๑๒) ๑๒ 

๔  วิทยานิพนธ ๓๙ ๑๒ 

 รวมท้ังสิ้น ๓๙ ๓๙ 

หมายเหตุ : ๑.รายวิชาใน ( ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ๒.นิสิตตองศึกษา

รายวิชาใหครบตามโครงสรางของหลักสูตรฯ คือตองศึกษาหมวดวิชาบังคับ ๓ รายวิชา 

หมวดวิชาเอก ๒ รายวิชา หมวดวิชาเลือก ๔ รายวิชา และตองทําวิทยานิพนธดวย 

 

 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

 รหัสวิชา  

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา  แผน ข. ประกอบดวยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังน้ี 

 ๑. เลข ๓ ตัวแรก  =  ตัวท่ี ๑ แสดงคณะ ตัวท่ี ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  

 ๒. เลข ๓ ตัวหลัง  =  ตัวท่ี ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวท่ี ๒-๓ แสดงช่ือวิชา 

  



๒๒ 

หลักสูตรแบบ ก ๑ จํานวน ๓๙ หนวยกิต 

(๑)  วิชาบังคับ เปนวิชาท่ีนิสิตทุกคนตองเรียน แบบไมนับหนวยกิต

(Shared Courses) จํานวน ๙ หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

         ๖๐๓  ๑๒๖  อภิปรัชญา    (๓) (๓-๐-๙)  

   (Metaphysics)           

          ๖๐๓ ๑๒๗ ญาณวิทยา    (๓)  (๓-๐-๙)  

   (Epistemology)         

          ๖๐๓ ๑๒๘     จริยศาสตร     (๓) (๓-๐-๙)  

    (Ethics)                  

(๒) หมวดวิชาเอก แบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต ประกอบดวย

รายวิชาตอไปนี้ 

 ๖๐๓ ๒๘๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๑  (๓)  (๓-๐-๙)  

   (Philosophical Writing I)   

 ๖๐๓ ๒๘๓  การเขียนงานทางปรัชญา ๒   (๓)  (๓-๐-๙)  

   (Philosophical Writing II) 

(๓) หมวดวิชาเลือก แบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๑๒ หนวยกิต โดยนิสิต

ตองเลือกจากกลุมวิชา 

(๔) วิทยานิพนธ 

 ๖๐๓ ๒๘๑  วิทยานิพนธ       ๓๙   หนวยกิต 

   (Thesis)  

  

  



๒๓ 

 
๓.๑.๔  แผนการศึกษาหลักสูตร แบบ ก ๑ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๑ วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

๖๐๓ ๑๒๖   อภิปรัชญา   (๓)  (๓-๐-๙)  

 (Metaphysics)    

๖๐๓ ๑๒๗  ญาณวิทยา  (๓)  (๓-๐-๙)  

 (Epistemology) 

๖๐๓ ๑๒๘  จริยศาสตร   (๓)  (๓-๐-๙)  

 (Ethics)                 

(๓) 

(๓) 

(๓) 

 รวม (๙) 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๒ ๖๐๓ ๒๘๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๑  

วิชาเลือก เลือกจากกลุมวิชา จํานวน ๒ รายวิชา 

๖๐๓ ๒๘๑ วิทยานิพนธ (Thesis) 

(๓) 

(๖) 

๑๓ 

 รวม ๑๓ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๓ ๖๐๓ ๒๘๓ การเขียนงานทางปรัชญา ๒  

วิชาเลือก เลือกจากกลุมวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

๖๐๓  ๒๘๑  วิทยานิพนธ (Thesis) 

(๓) 

(๓) 

๑๓ 

 รวม ๑๓ 



๒๔ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๔ วิชาเลือก เลือกจากกลุมวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

๖๐๓  ๒๘๑  วิทยานิพนธ (Thesis) 

(๓) 

๑๓ 

 รวม ๑๓ 

 

 ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

  คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรแบบ ก.๑ จํานวน ๓๙ หนวยกิต เปนหลักสูตรเนน

วิจัยนอกหองเรียนและทําวิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๓๙ หนวยกิต ศึกษารายวิชาท่ี

ไมนับหนวยกิตจํานวน ๙ หนวยกิต ประกอบดวย 

 

(๑) หมวดวิชาบังคับ   

วิชาบังคับ แบบไมนับหนวยกิต  จํานวน ๙ หนวยกิต นิสิตทุกคนตองเรียน 

(Shared Courses) มี 

๖๐๓ ๑๒๖  อภิปรัชญา                                      (๓) (๓-๐-๙) 

                 Metaphysics    

 ศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษยและโลก ของกลุมสสารนิยม 

จิตนิยม ธรรมชาตินิยม ศึกษาแนวคิดเรื่องการกอกําเนิดของจักวาล พระเจาและ

ธรรมชาติ เวลาและอวกาศ จุดสิ้นสุดของจักวาล 

๐๓ ๑๒๗  ญาณวิทยา                                 (๓) (๓-๐-๙)  

                 Epistemology     

 ศึกษาเรื่องความรูและการรับรู ของกลุมประสบการณนิยมและเหตุผลนิยม 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และศึกษาเรื่องความแตกตางระหวางความรูกับความเช่ือ 

ความแนนอนของความรูกับประโยชนใชสอย ความรูแบบวิเคราะหกับความรูแบบ

สังเคราะห ความรูกับความรับผิดชอบทางจริยธรรม ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ 

  



๒๕ 

 
๖๐๓ ๑๒๘  จริยศาสตร                                                      (๓) (๓-๐-๙)  

                 Ethics     

 ศึกษาจริยศาสตรของคานตกับจริยศาสตรของพุทธศาสนา จริยศาสตร
แบบประโยชนนิยม แนวคิดทางจริยศาสตรของแอรีและมัวรี จริยศาสตรประยุกตเก่ียวกับ
การุณยฆาต การทําแทง และการกินเน้ือสัตว เปนตน นําไปสูการวิเคราะหวิจารณเพ่ือหา
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 
(๒) หมวดวิชาเอก แบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา

ตอไปนี้ 
๖๐๓ ๒๘๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๑   (๓)  (๓-๐-๙)  
 (Philosophical Writing I)   
 ใหนิสิตฝกเขียนงานวิชาการทางปรัชญา โดยใหอยูภายในการควบคุมดูแล
ของอาจารยประจําวิชา 
๖๐๓ ๒๘๓  การเขียนงานทางปรัชญา ๒   (๓)  (๓-๐-๙)  
 (Philosophical Writing II)   
 ใหนิสิตฝกเขียนงานวิชาการทางปรัชญา และฝกเขียนวิทยานิพนธ โดยให
อยูภายในการควบคมุดูแลของอาจารยประจําวิชา 
 
(๓) หมวดวิชาเลือก แบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๑๒ หนวยกิต โดยนิสิตตองเลือก

จากกลุมวิชา 
 
(๔) วิทยานิพนธ   
๖๐๓ ๒๘๑  วิทยานิพนธ                            ๓๙   หนวยกิต 
                 Thesis 
 วิชาน้ีเปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตตองทําวิจัย เริ่ม
ตั้งแตการหาประเด็นปญหา การเขียนโครงราง  การสอบโครงราง การเขียนวิจัยจนสําเร็จ
แลวนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยวาดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 



๒๖ 

 

หลักสูตรแบบ ก ๒ จํานวน ๓๙ หนวยกิต 

 

(๑) หมวดวิชาบังคับ ๙ หนวยกิต นิสิตทุกรูป/คนตองศึกษา (Shared Courses) 

วิชาบังคับ ๙ หนวยกิต 

๖๐๓ ๑๒๖  อภิปรัชญา   ๓  (๓-๐-๙) 

 Metaphysics    

๖๐๓ ๑๒๗  ญาณวิทยา   ๓ (๓-๐-๙) 

 Epistemology     

๖๐๓ ๑๒๘  จริยศาสตร   ๓ (๓-๐-๙) 

 Ethics     

(๒) หมวดวิชาเอก แบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา

ตอไปนี้ 

 ๖๐๓ ๒๘๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๑   ๓  (๓-๐-๙) 

            Philosophical Writing I   

 ๖๐๓ ๒๘๓  การเขียนงานทางปรัชญา ๒   ๓  (๓-๐-๙) 

            Philosophical Writing II 

(๓) หมวดวิชาเลือก (Selected Courses) จํานวน ๖ กลุม มีชื่อรายวิชาดังตอไปนี้ 

กลุม ๑ : พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 

         ๖๐๓ ๒๒๙ พุทธปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา           ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy, Metaphysics, and Epistemology   

๖๐๓ ๒๓๐ พุทธปรัชญากับจริยศาสตร                             ๓ (๓-๐-๙) 

                Buddhist Philosophy and Ethics  

๖๐๓ ๒๓๑ พุทธปรัชญากับปรัชญาสังคมและการเมือง          ๓ (๓-๐-๙) 

                Buddhist Philosophy and Social and Political Philosophy     



๒๗ 

 
๖๐๓ ๒๓๒ พุทธปรัชญากับจริยศาสตรสิ่งแวดลอม               ๓ (๓-๐-๙) 

                Buddhist Philosophy and Environmental Ethics     

๖๐๓ ๒๓๓ พุทธปรัชญากับประชาธิปไตย                          ๓ (๓-๐-๙) 

                Buddhist Philosophy and Democracy     

๖๐๓ ๒๓๔ พุทธปรชัญากับวิทยาศาสตร                            ๓ (๓-๐-๙) 

                Buddhist Philosophy and Science    

๖๐๓ ๒๓๕  พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย                          ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Indian Philosophy     

๖๐๓ ๒๓๖  เรื่องคัดสรรในพุทธปรัชญา                               ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Buddhist Philosophy    

 

กลุม ๒ : ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy) 

๖๐๓ ๒๓๗  ปรัชญาสังคมและการเมือง                               ๓ (๓-๐-๙) 

                 Social and Political Philosophy 

๖๐๓ ๒๓๘  ความยุติธรรม                                               ๓ (๓-๐-๙) 

                 Justice     

๖๐๓ ๒๓๙  เสรีภาพ                                                      ๓ (๓-๐-๙) 

                 Freedom     

๖๐๓ ๒๔๐  ความเสมอภาค                                              ๓ (๓-๐-๙) 

                 Equality     

๖๐๓ ๒๔๑  ประชาธิปไตย                                                ๓ (๓-๐-๙) 

                 Democracy     

๖๐๓ ๒๔๒  สังคมนิยม                                                    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Socialism 

๖๐๓ ๒๔๓  อนาธิปไตย                                                   ๓ (๓-๐-๙) 

                 Anarchism     



๒๘ 

๖๐๓ ๒๔๔  ปรัชญาทหาร                                                ๓ (๓-๐-๙) 

                 Military Philosophy    

๖๐๓ ๒๔๕  ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความสมดุล         ๓ (๓-๐-๙) 

                 Democracy, the Rich, the Poor, and the Balance    

๖๐๓ ๒๔๖  นิติปรัชญา                                                    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Philosophy of Law 

๖๐๓ ๒๔๗  ปรัชญาการศึกษา                                            ๓ (๓-๐-๙) 

                 Philosophy of Education    

๖๐๓ ๒๔๘  เรื่องคัดสรรในปรัชญาสังคมและการเมือง                ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Social and Political Philosophy    

 

กลุม ๓ : จริยศาสตร (Ethics) 

๖๐๓ ๓๔๙  จริยศาสตรสิ่งแวดลอม                                       ๓ (๓-๐-๙) 

                 Environmental Ethics    

๖๐๓ ๓๕๐  จริยศาสตรการแพทย                                        ๓ (๓-๐-๙) 

                 Medical Ethics    

๖๐๓ ๓๕๑  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และจริยศาสตร                  ๓ (๓-๐-๙) 

                 Science, Technology, and Ethics     

๖๐๓ ๓๕๒  จริยศาสตรเก่ียวกับเรื่องเพศ                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Sexual Ethics     

๖๐๓ ๓๕๓  จริยศาสตรเก่ียวกับกฎหมาย                                 ๓ (๓-๐-๙)  

                 Legal Ethics    

๖๐๓ ๓๕๔  จริยศาสตรเก่ียวกับการเมือง                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Political Ethics    

๖๐๓ ๓๕๕  เรื่องคัดสรรในจริยศาสตร                                     ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Ethics   

  



๒๙ 

 
กลุม ๔ : สุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

๖๐๓ ๓๕๖  สุนทรียศาสตร                                                  ๓ (๓-๐-๙) 

  Aesthetics     

๖๐๓ ๓๕๗  ปรัชญากับวรรณคดี                                            ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Literature     

๖๐๓ ๓๕๘  ปรัชญากับดนตรี                                               ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Music    

๖๐๓ ๓๕๙  ปรัชญากับภาพยนตร                                         ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Movie     

๖๐๓ ๓๖๐  ปรัชญากับสื่อกระตุนกามารมณ                             ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Pornography     

๖๐๓ ๓๖๑  ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนท่ีเลือกมาศึกษา         ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy in the Writings of the Selected Writers     

๖๐๓ ๓๖๒  เรื่องคัดสรรในสุนทรียศาสตร                                 ๓ (๓-๐-๙) 

 Selected Topics in Aesthetics  

 

กลุม ๕ : ปรัชญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และตรรกวิทยา (Philosophy of 

Science, Mathematics, and Logic) 

๖๐๓ ๔๖๓  ปรัชญาวิทยาศาสตร                                           ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Science    

๖๐๓ ๔๖๔  ปรัชญาคณิตศาสตร                                            ๓ (๓-๐-๙) 

  Philosophy of Mathematics  

๖๐๓ ๔๖๕  ปรัชญาตรรกวิทยา                                             ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Logic     

๖๐๓ ๔๖๖  เวลา อวกาศ มนุษย และโลก                                 ๓ (๓-๐-๙) 

 Space, Time, Man, and the World     



๓๐ 

๖๐๓ ๔๖๗  ปรัชญากับชีววิทยา           ๓ (๓-๐-๙) 

  Philosophy and Biology   

๖๐๓ ๔๖๘  ศาสนากับวิทยาศาสตร     ๓ (๓-๐-๙) 

 Religion and Science   

๖๐๓ ๔๖๙  ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตรท่ีเลือกมาศึกษา     ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy in the Works of  

 the Selected Scientists     

๖๐๓ ๔๗๐  เรื่องคัดสรรในปรัชญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

 และตรรกวิทยา  ๓ (๓-๐-๙) 

 Selected Topics in Philosophy of Science,  

 Mathematics, and Logic  

 

กลุม ๖ : ประวัติปรัชญา (History of Philosophy) 

๖๐๓ ๔๗๑  ปรัชญาอินเดีย           ๓ (๓-๐-๙) 

           Indian Philosophy     

๖๐๓ ๔๗๒  ปรัชญาจีน                               ๓ (๓-๐-๙) 

 Chinese Philosophy     

๖๐๓ ๔๗๓  ปรัชญากรีก     ๓ (๓-๐-๙)  

 Greek Philosophy     

๖๐๓ ๔๗๔  ปรัชญาสมัยกลาง     ๓ (๓-๐-๙) 

 Medieval Philosophy    

๖๐๓ ๔๗๕  ปรัชญาสมัยใหม      ๓ (๓-๐-๙) 

  Modern Philosophy     

๖๐๓ ๔๗๖  ปรัชญาภาคพ้ืนยุโรป                            ๓ (๓-๐-๙) 

  Continental Philosophy     

๖๐๓ ๔๗๗  งานของนักปรัชญาท่ีคัดเลือกมาศึกษา         ๓ (๓-๐-๙) 

 Works of Selected Philosophy 



๓๑ 

 
๖๐๓ ๔๗๘  ปรัชญาศาสนา              ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Religion    

๖๐๓ ๔๗๙  ปรัชญาภาษา                                     ๓ (๓-๐-๙) 

  Philosophy of Language 

๖๐๓ ๔๘๐  เรื่องคัดสรรในประวัติปรัชญา            ๓ (๓-๐-๙) 

  Selected Topics in the History of Philosophy 

 

(๔) วิทยานิพนธ 

๖๐๓ ๒๘๑  วิทยานิพนธ                                               ๑๒   หนวยกิต 

 Thesis  

  

๓.๑.๔  แผนการศึกษาหลักสูตรแบบ ก ๒ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๑ ๖๐๓ ๑๒๖ อภิปรัชญา (Metaphysics)    

๖๐๓ ๑๒๗ ญาณวิทยา (Epistemology)    

๖๐๓ ๑๒๘ จริยศาสตร (Ethics)     

๓ 

๓ 

๓ 

 รวม ๙ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๒ ๖๐๓ ๒๘๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๑  ๓ 

 วิชาเลือก ๒ วิชา วิชาละ ๓ หนวยกิต         ๖ 

 ๖๐๓ ๒๘๑  วิทยานิพนธ (Thesis) ๔ 

 รวม ๑๓ 



๓๒ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๓ ๖๐๓ ๒๘๓  การเขียนงานทางปรัชญา ๒ ๓ 

 วิชาเลือก ๑ วิชา วิชาละ ๓ หนวยกิต ๓ 

 ๖๐๓ ๒๘๑ วิทยานิพนธ (Thesis) ๔ 

 รวม ๑๐ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๔ วิชาเลือก ๑ วิชา วิชาละ ๓ หนวยกิต 

๖๐๓ ๒๘๑  วิทยานิพนธ (Thesis) 

๓ 

๔ 

 รวม ๗ 

 

 ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรแบบ ก ๒ จํานวน ๓๙ หนวยกิต เปน

หลักสูตรท่ีมีการเรียนในหองเรียนและทําวิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต 

ศึกษารายวิชาท่ีนับหนวยกิต จํานวน ๒๗ หนวยกิต ประกอบดวย 

           (๑) หมวดวิชาบังคับ  นิสิตทุกรูป/คนตองศึกษา (Shared Courses) วิชา

บังคับ ๙ หนวยกิต มีรายชื่อดังนี้ 

๖๐๓ ๑๒๖  อภิปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙) 

 Metaphysics    

 ศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษยและโลก ของกลุม

สสารนิยม จิตนิยม ธรรมชาตินิยม และศึกษาการกอกําเนิดของจักวาล พระเจาและ

ธรรมชาติ เวลาและอวกาศ จุดสิ้นสุดของจักวาล 

๖๐๓ ๑๒๗  ญาณวิทยา          ๓ (๓-๐-๙) 

                  Epistemology     

 ศกึษาเรื่องความรูและการรับรู ของกลุมประสบการณนิยมและ

เหตุผลนิยม วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และศึกษาความแตกตางระหวางความรูกับ



๓๓ 

 
ความเช่ือ ความแนนอนของความรูกับประโยชนใชสอย ความรูแบบวิเคราะหกับความรู

แบบสังเคราะห ความรูกับความรับผิดชอบทางจริยธรรม ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ 

๖๐๓ ๑๒๘  จริยศาสตร      ๓ (๓-๐-๙) 

            Ethics     

 ศกึษาจริยศาสตรของคานตกับจริยศาสตรของพุทธศาสนา จริย

ศาสตรแบบประโยชนนิยม แนวคิดทางจริยศาสตรของแอรีและมัวรี จริยศาสตรประยุกต

เก่ียวกับการุณยฆาต การทําแทง และการกินเน้ือสัตว เปนตน นําไปสูการวิเคราะห

วิจารณเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดี 

(๒) หมวดวิชาเอก นับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา

ตอไปนี้ 

           ๖๐๓ ๒๘๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๑   (๓)  (๓-๐-๙) 

  (Philosophical Writing I)   

 ใหนิสิตฝกเขียนงานวิชาการทางปรัชญา โดยใหอยูภายในการ

ควบคุมดูแลของอาจารยประจําวิชา 

           ๖๐๓ ๒๘๓  การเขียนงานทางปรัชญา ๒   (๓)  (๓-๐-๙) 

 (Philosophical Writing II)   

 ให นิสิตฝกเ ขียนงานวิชาการทางปรัชญา และฝกเ ขียน

วิทยานิพนธ โดยใหอยูภายในการควบคุมดูแลของอาจารยประจําวิชา 

 

(๓) วิชาเลือก (Selected Courses) 

กลุม ๑ : พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 

๖๐๓ ๒๒๙  พุทธปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา   ๓ (๓-๐-๙) 

 Buddhist Philosophy, Metaphysics,  

 and Epistemology    



๓๔ 

           ศึกษาเรื่องความเปนจริงในพุทธปรัชญา ความจริงในพุทธ

ปรัชญา พุทธปรัชญากับทวินิยม พุทธปรัชญากับสสารนิยม พุทธปรัชญากับประสบการณ

นิยม พุทธปรัชญากับเหตุผลนิยม 

๖๐๓ ๒๓๐  พุทธปรัชญากับจริยศาสตร   ๓ (๓-๐-๙) 

 Buddhist Philosophy and Ethics  

 ศึกษาเรื่องความดีและความช่ัวในพุทธจริยศาสตร หลักการ

ตัดสินความดีความช่ัวในพุทธจริยศาสตร พุทธจริยศาสตรกับแนวคิดวาดวยชีวิตท่ีดี 

พุทธจริยศาสตรกับจริยศาสตรของคานต พุทธจริยศาสตรกับจริยศาสตรแบบประโยชน

นิยม 

๖๐๓ ๒๓๑  พุทธปรัชญากับปรัชญาสังคมและการเมือง  ๓ (๓-๐-๙) 

 Buddhist Philosophy and Social and  

 Political Philosophy     

 ศึกษาแนวคิดเรื่องรัฐในพุทธปรัชญา ความสัมพันธระหวางรัฐ

และประชาชนในพุทธปรัชญา พุทธปรัชญากับเสรีนิยม พุทธปรัชญากับสังคมนิยม ความ

ยุติธรรม เสรีภาพและสิทธิในพุทธปรัชญา 

๖๐๓ ๒๓๒  พุทธปรัชญากับจริยศาสตรสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๙) 

 Buddhist Philosophy and Environmental Ethics     

 ศึกษาเรื่องมนุษยและโลกในพุทธปรัชญา ความรับผิดชอบทาง

จริยธรรมของมนุษยตอโลกมนุษยและสัตว มนุษยและพืช มนุษยและการใชสอย

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๖๐๓ ๒๓๓  พุทธปรัชญากับประชาธิปไตย  ๓ (๓-๐-๙) 

 Buddhist Philosophy and Democracy     

 ศึกษาความหมายของประชาธิปไตย ขอดีและขอเสียของ

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยกับเสรีนิยม การวิจารณประชาธิปไตยจากมุมมองของพุทธ

ปรัชญา 



๓๕ 

 
๖๐๓ ๒๓๔  พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร     ๓ (๓-๐-๙) 

  Buddhist Philosophy and Science 

          ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตร  ขอดีและขอเสียของ

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรกับประสบการณนิยม การวิจารณวิทยาศาสตรจากมุมมองของ

พุทธปรัชญา  

๖๐๓ ๒๓๕  พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย    ๓ (๓-๐-๙) 

 Buddhist Philosophy and Indian Philosophy     

 ศึกษาแนวคิดตางๆในปรัชญาฮินดู ปรัชญาเชน ปรัชญาจารวาก 

การวิจารณปรัชญาอินเดียจากมุมมองของพุทธปรัชญา 

๖๐๓ ๒๓๖  เร่ืองคัดสรรในพุทธปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙) 

 Selected Topics in Buddhist Philosophy    

 ใหนิสิตอานเรื่องท่ีคัดสรรจากพุทธปรัชญา ซึ่งไมไดศึกษาอยาง

ละเอียดจากวิชาอ่ืนในหมวดน้ี หรือหมวดอ่ืน แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีใน

หองเรียน 

กลุม ๒ : ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy) 

๖๐๓ ๒๓๗  ปรัชญาสังคมและการเมือง     ๓ (๓-๐-๙) 

                 Social and Political Philosophy  

         ศึกษาความหมายของรัฐ เสรีนิยม สังคมนิยม อนาธิปไตยนิยม 

เสรีภาพนิยม สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม และศึกษาสาระสําคัญของเรื่องดังกลาว 

๖๐๓ ๒๓๘  ความยุติธรรม     ๓ (๓-๐-๙) 

                Justice     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับแนวคิดเรื่องความยุติธรรม 

แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

  



๓๖ 

๖๐๓ ๒๓๙  เสรีภาพ       ๓ (๓-๐-๙) 

                 Freedom     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับแนวคิดเรื่องเสรีภาพ แลว

นํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๒๔๐  ความเสมอภาค     ๓ (๓-๐-๙) 

                 Equality     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับแนวคิดเรื่องความเสมอ

ภาค แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๒๔๑  ประชาธิปไตย  ๓ (๓-๐-๙) 

                 Democracy     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย 

แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๒๔๒  สังคมนิยม  ๓ (๓-๐-๙) 

                 Socialism     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับแนวคิดเรื่องสังคมนิยม 

เนนหนังสังคมนิยมของคารล มารกซ แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๒๔๓  อนาธิปไตย      ๓ (๓-๐-๙) 

                 Anarchism     

 ใหนิสิตอานงานเขียนทีสําคัญเก่ียวกับแนวคิดเรื่องอนาธิปไตย

ทางสังคมและการเมือง แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๒๔๔  ปรัชญาทหาร      ๓ (๓-๐-๙) 

                 Military Philosophy    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับการวิเคราะหทางปรัชญา

และจริยศาสตรวาดวยอํานาจทางทหาร ทหารกับประชาธิปไตย ความรับผิดชอบของ

ทหารตอประเทศของตนและโลก ทหารกับแนวคิดเรื่องความช่ัวรายท่ีจําตองกระทํา 



๓๗ 

 
๖๐๓ ๒๔๕  ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความสมดุล  ๓ (๓-๐-๙) 

                Democracy, the Rich, the Poor, and the Balance    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับประชาธิปไตย คนรวย คน

จน และความพยายามท่ีจะสรางความสมดุลทางการเมืองระหวางคนรวยและคนจนใน

ระดับประเทศและระดับโลก 

๖๐๓ ๒๔๖  นิติปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙) 

                 Philosophy of Law    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับนิติปรัชญา เนนนิติปรัชญา

สํานักกฎหมายธรรมชาติ และนิติปรัชญาสํานักกฎหมายบานเมือง แลวนํามาอภิปราย หา

ขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๒๔๗  ปรัชญาการศึกษา    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Philosophy of Education    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับปรัชญาการศึกษา แลว

นํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๒๔๘  เร่ืองคัดสรรในปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Social and Political Philosophy 

 ใหนิสิตอานเรื่องท่ีคัดสรรจากปรัชญาสังคมและการเมือง ซึ่ง

ไมไดศึกษาอยางละเอียดจากวิชาอ่ืน ในหมวดน้ี หรือหมวดอ่ืน แลวนํามาอภิปราย หา

ขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

 

กลุม ๓ : จริยศาสตร (Ethics) 

๖๐๓ ๓๔๙  จริยศาสตรสิ่งแวดลอม     ๓ (๓-๐-๙) 

 Environmental Ethics    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในทางจริยศาสตรสิ่งแวดลอม แลว

นํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 



๓๘ 

๖๐๓ ๓๕๐  จริยศาสตรการแพทย   ๓ (๓-๐-๙) 

 Medical Ethics 

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในทางจริยศาสตรการแพทย แลว

นํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๓๕๑  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และจริยศาสตร ๓ (๓-๐-๙) 

 Science, Technology, and Ethics 

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับปญหาจริยธรรมท่ีเกิดจาก

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตรท่ีเสนอความคิดเพ่ือ

แกปญหาเหลาน้ี 

๖๐๓ ๓๕๒  จริยศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองเพศ    ๓ (๓-๐-๙) 

 Sexual Ethics 

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับจริยศาสตรอันเน่ืองกับ

เรื่องเพศ แลวนํามาอภิปรายหาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๓๕๓  จริยศาสตรเกี่ยวกับกฎหมาย  ๓ (๓-๐-๙) 

 Legal Ethics 

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับปญหาจริยธรรมท่ีเกิดจาก

กฎหมาย และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการสรางและใชกฎหมาย ตลอดจนทัศนะทางปรัชญา

และจริยศาสตรท่ีเสนอความคิดเพ่ือแกปญหาเหลาน้ี 

๖๐๓ ๓๕๔  จริยศาสตรเกี่ยวกับการเมือง  ๓ (๓-๐-๙) 

 Political Ethics 

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับปญหาจริยธรรมท่ีเกิดจาก

อํานาจของทหารและตํารวจ และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจทางทหารและตํารวจ 

ตลอดจนทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตรท่ีเสนอความคิดเพ่ือแกปญหาเหลาน้ี 

๖๐๓ ๓๕๕  เร่ืองคัดสรรในจริยศาสตร  ๓ (๓-๐-๙) 

 Selected Topics in Ethics 



๓๙ 

 
 ใหนิสิตอานเรื่องท่ีคัดสรรจากจริยศาสตร ซึ่งไมไดศึกษาอยาง

ละเอียดจากวิชาอ่ืนในหมวดน้ีและหมวดอ่ืน แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีใน

หองเรียน 

กลุม ๔ : สุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

๖๐๓ ๓๕๖  สุนทรียศาสตร    ๓ (๓-๐-๙) 

 Aesthetics     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับสุนทรียศาตร แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๓๕๗  ปรัชญากับวรรณคดี   ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Literature     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

ปรัชญากับวรรณคดี แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๓๕๘  ปรัชญากับดนตรี    ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Music 

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

ปรัชญากับดนตรี แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๓๕๙  ปรัชญากับภาพยนตร     ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Movie     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

ปรัชญากับภาพยนตร แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๓๖๐  ปรัชญากับสื่อกระตุนกามารมณ      ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Pornography 

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

ปรัชญากับสื่อกระตุนกามารมณ ฝกตั้งขอถกเถียงท่ีประกอบดวยเหตุผล 

 



๔๐ 

๖๐๓ ๓๖๑  ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนท่ีเลือกมาศึกษา ๓ (๓-๐-๙) 

 (Philosophy in the Writings of the Selected Writers     

 ให นิสิตอานงานเขียนของนักเรียนท่ีเลือกมาศึกษาพรอม

วิเคราะหงานเขียนเหลาน้ีจากแงมุมทางปรัชญา ฝกตั้งขอถกเถียงท่ีประกอบดวยเหตุผล 

๖๐๓ ๓๖๒  เร่ืองคัดสรรในสนุทรียศาสตร     ๓ (๓-๐-๙) 

 Selected Topics in Aesthetics  

 ใหนิสิตอานเรื่องท่ีคัดสรรจากสุนทรียศาสตร ซึ่งไมไดศึกษาอยาง

ละเอียดจากวิชาอ่ืนในหมวดน้ี หรือหมวดอ่ืน แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีใน

หองเรียน 

กลุม ๕ : ปรัชญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และตรรกวิทยา (Philosophy 

of Science, Mathematics, and Logic) 

๖๐๓ ๔๖๓  ปรัชญาวิทยาศาสตร      ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Science    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๖๔  ปรัชญาคณิตศาสตร   ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Mathematics  

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาคณิตศาสตร แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๖๕  ปรัชญาตรรกวิทยา  ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Logic     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาตรรกวิทยา แลวฝกตั้ง

ขอถกเถียงท่ีประกอบดวยเหตุผล 

  



๔๑ 

 
๖๐๓ ๔๖๖  เวลา อวกาศ มนุษย และโลก  ๓ (๓-๐-๙) 

 Space, Time, Man, and the World     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับแนวคิดเรื่องเวลา อวกาศ 

และความสัมพันธระหวางเวลา และอวกาศกับชีวิตมนุษยและโลก แลวนํามาอภิปราย หา

ขอพิสูจนความมีอยูของเทวดา สัตวนรก มนุษยตางดาว หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๖๗  ปรัชญากับชีววิทยา   ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy and Biology    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

ปรัชญาและชีววิทยา แลวคนหาความรูใหมในทางชีววิทยา 

๖๐๓ ๔๖๘  ศาสนากับวิทยาศาสตร    ๓ (๓-๐-๙) 

 Religion and Science    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

ศาสนากับวิทยาศาสตร แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๖๙  ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตรท่ีเลือกมาศึกษา ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy in the Works of the Selected Scientists     

 ใหนิสิตอานงานของนักวิทยาศาสตรท่ีเลือกมาศึกษาพรอม

วิเคราะหงานเหลาน้ีจากแงมุมทางปรัชญา แลวแสวงหาแนวทางท่ีดีของตนเอง แลวนํา

แสนอตออาจารย 

          ๖๐๓ ๔๗๐  เร่ืองคัดสรรในปรัชญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

  ตรรกวิทยา  ๓ (๓-๐-๙) 

 Selected Topics in Philosophy of Science,  

 Mathematics, and Logic  

 ใหนิสิตอานเรื่องท่ีคัดสรรจากปรัชญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และตรรกวิทยา ซึ่งไมไดศึกษาอยางละเอียดจากวิชาอ่ืนในหมวดน้ี หรือหมวดอ่ืน 

 



๔๒ 

กลุม ๖ : ประวัติปรัชญา (History of Philosophy) 

๖๐๓ ๔๗๑  ปรัชญาอินเดีย                        ๓ (๓-๐-๙) 

 Indian Philosophy     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาอินเดีย แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๗๒  ปรัชญาจีน                            ๓ (๓-๐-๙) 

 Chinese Philosophy     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาจีน แลวหาประเด็น

ปญหาใหมมานําเสนอตออาจารย 

๖๐๓ ๔๗๓  ปรัชญากรีก                         ๓ (๓-๐-๙) 

 Greek Philosophy     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญากรีก แลวนํามาอภิปราย 

หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๗๔  ปรัชญาสมัยกลาง                        ๓ (๓-๐-๙) 

 Medieval Philosophy     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาสมัยกลาง แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๗๕  ปรัชญาสมัยใหม                              ๓ (๓-๐-๙) 

 Modern Philosophy     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาสมัยใหม แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๗๖  ปรัชญาภาคพ้ืนยุโรป                 ๓ (๓-๐-๙) 

 Continental Philosophy     

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาภาคพ้ืนยุโรป แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 



๔๓ 

 
๖๐๓ ๔๗๗  งานของนักปรัชญาท่ีคัดเลือกมาศึกษา       ๓ (๓-๐-๙) 

 Works of Selected Philosophy     

 ใหนิสิตอานงานของนักปรัชญาท่ีเลือกมาศึกษาในจารีตทาง

ปรัชญาแบบใดก็ได วิพากษงานเหลาน้ัน แลวเขียนความคิดเห็นทางปรัชญาของตนท่ีมีตอ

งานท่ีเลือกมาศึกษาน้ัน 

๖๐๓ ๔๗๘  ปรัชญาศาสนา            ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Religion    

 ใหนิสติอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาศาสนา แลวหาประเด็น

ปญหาใหมในเรื่องภาษามานําเสนอตออาจารย 

๖๐๓ ๔๗๙  ปรัชญาภาษา                            ๓ (๓-๐-๙) 

 Philosophy of Language    

 ใหนิสิตอานงานเขียนท่ีสําคัญในปรัชญาภาษา แลวนํามา

อภิปราย หาขอสรุปท่ีดีในหองเรียน 

๖๐๓ ๔๘๐  เร่ืองคัดสรรในประวัติปรัชญา                      ๓ (๓-๐-๙) 

 Selected Topics in the History of Philosophy   

 ใหนิสิตอานเรื่องท่ีคัดสรรจากประวัติปรัชญา ซึ่งไมไดศึกษา

อยางละเอียดจากวิชาอ่ืนในหมวดน้ี หรือหมวดอ่ืน แลวนํามาอภิปราย หาขอสรุปท่ีดีใน

หองเรียน 

(๔) วิทยานิพนธ 

๖๐๓ ๒๘๑  วิทยานิพนธ  ๑๒   หนวยกิต 

 Thesis   

      วิชาน้ีเปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตตองทํา

วิจัย เริ่มตั้งแตการหาประเด็นปญหา การเขียนโครงราง  การสอบโครงราง การเขียนวิจัย

จนสําเร็จแลวนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิต

วิทยาลัยวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 



๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยประจําหลักสตูรฯ 

และผลงานทางวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 
 

๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, (กฤษณะ ตรุโณ), รศ.ดร.0

๑ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล         พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, (กฤษณะ ตรุโณ), รศ.ดร.            

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเชี่ยวชาญ       ปรัชญา และศาสนา  

๔. สังกัด-สถานท่ี          หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร   

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ.๓ (ภาษาบาลี) ๒๕๒๙ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลยับาณารสั รัฐอุตตรประเทศ

ประเทศอินเดีย 

พธ.ม. (ปรัชญา) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

พ.ม. (พิเศษมัธยม) ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการ 

พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๓๑ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

                                                           
๑ อาจารยประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา 

บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  



๔๖ 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ท่ี                  วิชา มหาวิทยาลัย 

๑.  ศาสนากับคนรุนใหม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี                  วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   

๖.๓ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

ท่ี                 วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนางานวิจยัและ

วิทยานิพนธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. สัมมนาพุทธปรัชญาใน

พระไตรปฎก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

๗.๑ งานวิจัย 

๑) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. (๒๕๕๔).  วิเคราะหการดําเนินชีวิตของคนไทยใน

เชิงปรัชญา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ีตีพิมพ 

๒๕๕๙. แหลงท่ีตีพิมพ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน บัณฑิตวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปท่ี ๑๒ ฉบับพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙.                                                                                   

๒) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. (๒๕๕๘).  วิเคราะหคําใหการกรุงศรีอยุธยาในเชิง

ปรัชญา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ีตีพิมพ 



๔๗ 

 
๒๕๖๐. แหลงท่ีตีพิมพ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ISSN ๑๙๐๕-๑๖๐๓ 

ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐). 

 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

๑) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. (๒๕๕๖). วาทะวาดวยเร่ืองสภาประชาชน. ปท่ี

ตีพิมพ ๒๕๕๖,  แหลงท่ีตีพิมพ : วารสารบัณฑิตศึกษา งานประสาทปริญญา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖. 

๒) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. (๒๕๕๗). ทัศนะวาดวยเร่ืองระบอบการปกครองท่ี

ดี. ปท่ีตีพิมพ ๒๕๕๗, แหลงท่ีตีพิมพ : วารสารบัณฑิตศึกษา งานประสาท

ปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗.  

๓) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. (๒๕๕๘).  Why should Thai people have to 

observe the Five precepts? Presented on 29th May, 2015. In 

Buddhist Conference held by Graduate School, MCU. Wangnoi 

Ayuththaya, Thailand. 

 

๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

๑) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. (๒๕๕๒). แกปญหาแกทุกขยุคไอ.เอ็ม.เอ็ฟ. โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒) พระมหากฤษณะ ตรโุณ, ผศ.ดร. (๒๕๕๒). ปรัชญาศาสนา. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. 

๓) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. (๒๕๖๑). ปรัชญาวิเคราะห.  โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. 

๗.๔ วิจารณหนังสือ 

๑) บทวิจารณหนังสือ เรื่อง นิติปรัชญา : ความเรียงวาดวยกฎหมาย ศีลธรรม และความ

ยุติธรรม เขียนโดย สมภาร พรมทา, วารสารบัณฑติศึกษาปริทรรศน, ISSN: 

2697-4215, Vol 15 No 3 (2019): ปท่ี 15 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2562 



๔๘ 

 

     

 



๔๙ 

 

๒. รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 

๔. สังกัด-สถานท่ี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 คณะพุทธศาสตร ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. การศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปท่ีสําเร็จ  ชื่อสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)  ๒๕๒๔ กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

Ph.D.(Pali & Buddhist Study)  ๒๕๔๑ Banaras Hindy University India 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  ๒๕๓๖ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)  ๒๕๒๗ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

  



๕๐ 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. พระพุทธศาสนากับศาสตร

สมัยใหม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. พระวินัยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๖.๒ ประสบการณสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาพระไตรปฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. งานนิพนธทางพระพุทธศาสนา

เพ่ือการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

๗.๑ งานวิจัย 

๑) สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๘). การศึกษาวิเคราะหชาดกในเชิงสหวิทยาการ. 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 

๑) สมิทธิพล เนตรนิมิต. (๒๕๕๖). อารยัน  อรหันต : คนละความหมายเดียวกัน. ปท่ี

ตีพิมพ ๒๕๕๖, แหลงท่ีตีพิมพ : สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



๕๑ 

 
๒) สมิทธิพล เนตรนิมิต. (๒๕๕๗). พระไตรปฎกตองศึกษา อรรถกถาตองสืบคน. ปท่ีตีพิมพ 

๒๕๕๗, แหลงท่ีตีพิมพ : สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. 

๓) สมิทธิพล เนตรนิมิต. (๒๕๕๗). พระไตรปฎก ตองศึกษา อรรถกถา ตองสืบคน. ปท่ี

ตีพิมพ ๒๕๕๗, แหลงท่ีตีพิมพ : สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔) สมิทธิพล เนตรนิมิต. (๒๕๕๘). สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปฎก. ปท่ีตีพิมพ 

๒๕๕๘, แหลงท่ีตีพิมพ : สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. 

๕) สมิทธิพล เนตรนิมิต. (๒๕๕๙).  อรรถกถาธรรมบทในสังคมไทย. ปท่ีตีพิมพ ๒๕๕๙, 

แหลงท่ีตีพิมพ : สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. 

๖) สมิทธิพล เนตรนิมิต.  การศึกษาวิเคราะหชาดกเชิงสหวิทยาการ, แหลงท่ีตีพิมพ: 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ISSN ๑๙๐๕-๑๖๐๓ ปท่ี ๑๓  ฉบับท่ี ๓ (ก.ย.-

ธ.ค. ๒๕๖๐ 

๗) สมิทธิพล เนตรนิมิต. วิสุทธิมรรค วิถีแหงการยกระดับภูมิปญญาในพุทธศาสนา เถร

วาท, แหลงตีพิมพ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร วารสารมหาจุฬา

วิชาการ ปท่ี ๖ ฉบับพิเศษ ISSN: 2408-1078 (พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

 

๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

๑) สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๐).  มิติสังคมในพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : ชี

วาภิวัฒน, ๒๕๕๐. 

๒) สมิทธิพล เนตรนิมิต. (๒๕๕๓).  ภาพชีวิตของพระสงฆในอริยวินัย. กรุงเทพมหานคร 

: นีโอ ดิจิตอล, ๒๕๕๓. 

๓)  สมิท ธิพล  เนตร นิมิ ตร .  (๒๕๕๔) .  อัญมณีล้ํ าค า ในอรรถกถาธรรมบท.  

กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส. 



๕๒ 

๔) สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๖). บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท.กรุงเทพมหานคร : เอมี่ 

เอ็นเตอร ไพรส. 

   

๘. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 



๕๔ 

๓. พระมหาพรชัย สริิวโร, ผศ.ดร.1

๒ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาพรชัย สิริวโร ศรีภักดี, ผศ.ดร.  

๒. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  

๓. สาขาท่ีเชี่ยวชาญ ปรัชญาและศาสนา 

๔. สังกัด-สถานท่ี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร   

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๕. ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ  ชื่อสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ.๗ (ภาษาบาลี) ๒๕๓๗ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

Ph. D. (Philosophy) ๒๕๕๔ University of Pune, India 

M.Phil. (Philosophy) ๒๕๔๘ University of Delhi, India 

อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. พระไตรปฎกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

  

  

                                                           
๒ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  



๕๕ 

 
๖.๒  ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. Ancient Indian Philosophy มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Mahayana Buddhist 

Philosophy 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. Independent Study on 
Philosophy 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. Philosophical Analysis of 
Social Current Problems 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. จริยศาสตรวิเคราะห  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖.๔ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือ

การวิจัยเชิงปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ระเบียบวิธีวิจยัช้ันสูงทาง
ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ปรัชญาปรากฏการณวิทยา
กับอัตถิภาวนิยม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. สัมมนาพุทธจริยศาสตร

ประยุกต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. พระพุทธศาสนากับศาสตรแหง
การใชเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๕๖ 

๗.  ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

๗.๑ งานวิจัย 

๑) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๕๘). พุทธจริยศาสตรเปนจริย

ศาสตรประเภทอันตวิทยาหรือกรณียธรรม?.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ีตีพิมพ ๒๕๕๙, แหลงท่ีตีพิมพ: วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน, ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม -สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. 

๒)  พระมหานันทกรณ ปยภาณี (เกษอินทร), ดร. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรี

ภักดี), ดร. และพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), ดร. (๒๕๕๘). ศึกษาวิเคราะห

ปจจัยกอใหเกิดการเบ่ียงเบนทางเพศตามคัมภีรพระพุทธศาสนา. สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปท่ีตีพิมพ ๒๕๖๐, แหลงท่ีตีพิมพ : 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.  

๓) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), ดร. พระมหานันทกรณ ปยภาณี 

(เกษอินทร), ดร. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ผศ.ดร. และดร. เพ็ญพรรณ เฟองฟู

ลอย (๒๕๖๒).   พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแกไขปญหาการอุมบุญ, สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, แหลงตีพิมพ: วารสารสันติศึกษา

ปริทรรศน มจร ISSN: ๒๕๓๙-๖๗๖๕ มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒. 

๔.) พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร. ดร. ไขมุก 

เหลาพิพัฒนา และดร. เพ็ญพรรณ เฟองฟูลอยม (๒๕๖๐) . การศึกษาวิเคราะหอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมในการทองเท่ียวอยางยั่งยืน จังหวัดแมฮองสอน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐. (กํารอตีพิมพ) 

 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 

๑) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๕๕). พุทธปรัชญากับปญหาเรื่อง

ความดี,  บัณฑิตศาสน มมร  ฉบับท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-มีนาคม ๒๕๕๕. 

๒) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๕๘).The Five Domains of 

Learning in Thailand Qualifications Framework for Higher Education (TQF: 



๕๗ 

 
HED): A Buddhist Philosophical Investigation ใน “Buddhism and World Crisis”, 

The 1st MCU International Academic Conference (MIAC), 29th May 2015. 

๓) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๕๙). Human Nature and 

Peace: Theravãda Buddhist Philosophical Investigation The 2st MCU 

International Academic Conference (MIAC), 29th May 2016. 

๔) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๕๙). พุทธจริยศาสตรเปนจริย

ศาสตรประเภทอันตวิทยาหรือกรณียธรรม, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ISSN 

1905-1603 ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. 

๕) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๕๙). บทวิจารณหนังสือเรื่อง 

Philosophical Writing:   An Introduction.  เ ขียนโดย A. P. Martinich, วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ISSN 1905-1603 ฉบับท่ี ๓ เดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙. 

๖) เพ็ญพรรณ เฟองฟูลอย, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. (๒๕๖๐).“สังสารวัฏกับ

คุณคาทางจริยศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐.  

๗)  พระมหานันทกรณ ปยภาณี (เกษอินทร), ดร. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรี

ภักดี), ดร. และพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), ดร. (๒๕๕๘). ศึกษาวิเคราะห

ปจจัยกอใหเกิดการเบ่ียงเบนทางเพศตามคัมภีรพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี 

๒ พฤษภาคม –สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.  

๘) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร.  (๒๕๖๐). A Concept of Dhamma 

in DR. B. R. Ambedkar’s Viewpoint with Special Reference to Buddhist 

Scriptures, International Conference, Acharya Nagarjuna University, 

February 24-25, 2017, Andhra Pradesh, India. 



๕๘ 

๙) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี ), ดร. (๒๕๖๐). Presupposition  in 

Phenomenology: A Critical Examination in Theravada Buddhist Philosophy, 

International Conference Program,  March 31, 2017, Khon Kaen, Thailand 

๑๐) พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๖๐). The role of Buddhist 

ethics and communication in the contemporary world crisis, International 

Seminar on Communication, Tourism, Culture, Law and Social Science, 

June 2nd 2017, organized by Kementerian Agama Institute Hindu Dharma 

Negeri Denpasar, Fakultas Dharma Duta, Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur 

Bali, Indonesia, 

๑๑) พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. การศึกษากับธรรมชาติของมนุษย, 

วารสารศึกษาศาสตร มมร, ISSN ๒๔๐๘-๑๙๙x ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน 

๒๕๖๑. 

๑ ๒ )  Phramaha Pornchai Sirivaro, Phramaha Nantakorn Piyabhani, 

Phramaha Khwanchai Kittimedhi and Penphan Fuangfooloy. Buddhist Ethics 

and Surrogate Problem in the Present Thai Society, e-ISSN 2580-5622, 

ISOSHUM: Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 9, No. 1 March 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 



๖๐ 

๔. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พรหมรํส)ี 
 

๑. ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายบริหาร      

      สังกัด  คณะพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

๒.  ประวัติการศึกษา 

 ๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  ธรรมศึกษาเอก, เปรียญธรรม  ๕  ประโยค   

 ๒.๒ คุณวุฒิทางโลก   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเรจ็ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

Ph.D.(Philosophy) 

M.A..(Philosophy) 

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 

๒๕๓๘ 

๒๕๓๑ 

๒๕๒๗ 

มหาวิทยาลัยมัทราส  ประเทศอินเดีย 

มหาวิทยาลัยมัทราส  ประเทศอินเดีย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณในการสอนปริญญาตรี 

   ท่ี                       วิชา         มหาวิทยาลัย 

    ๑ ปรัชญาเบ้ืองตน คณะพุทธศาสตร  มจร. 

    ๒ ประวัติพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร  มจร. 

 

๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาโท 

๑ พุทธปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 

๒ ศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 

๓ ปรัชญาตะวันตก บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 

 

๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

๑ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 



๖๑ 

 
 

๔. หนังสือ งานวิจัยและบทความ 

๔.๑ หนังสือ/ตําราเรียน 

  - 

๔.๒ งานวิจัย   

พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี). (๒๕๕๗). “การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียน

ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ ผานการบูรณาการความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอพียง ในประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV” (Development of 

Buddhist ASEAN Curriculum of Sangha University Integrated with 

Sufficiency Economic Philosophy of Thailand and CLMV countries) 

ระยะเวลา ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗  ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานสนับสนุน

กองทุนเพ่ือการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย.  

 

๔.๓ บทความทางวิชาการ 

๑)   พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี).  ๒๕๕๙. ทฤษฎีฐานราก (Grounded 

Theory) แบบกรณีศึกษา, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๙.   

๒)  PhraRajvaramethi,Dr., PhraTikumporn Dhammajoto Rodkhunmuang, Dr. 

Lampong Klomkul. Educational Management in ASEAN 

Community: A Case Study of Education in Singapore. 

International Conference Program, March 31, 2017. Khon Kaen, 

Thailand. pp. 96-110.   

๓)  PhraSophonphatthanabundit, PhraRajvaramethi, Dr., Dr.Sompong 

Chasingkaew, Adun Lanwong, The Two Truths in Buddhist 



๖๒ 

Thought. International Conference Program, March 31, 2017. Khon 

Kaen, Thailand. pp. 111-122.   

๔ ) PhraRajvaramethi, Dr., Dr. Suwin Tongpan, Dr.Nites Sanannaree, Chayun 

Boonpiyo, Dr.Chanchai Huadri, Dr.Surapol promgun, Supot 

Kaewphaitoon, The Model and Process to Create Strength of 

Villages- Monasteries-Schools on The Problems-Addictive Drug 

Tackling According to Buddhism in The North Eastern Region. 

International Conference Program, March 31, 2017. Khon Kaen, 

Thailand. pp. 177-184.   

๕) พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี), เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

อาเซียน”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๕๗ 

๖) พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี), เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุ

สลาอัปสรา” ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๗ 

๗) พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี), เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืน

ความสุขใหประชาชน”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจฉบับวันท่ี ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๘) พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี), เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเวียดนาม 

พรหมจรรยสันโดษ”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี ๔ 

กันยายน ๒๕๕๗. 

๙) พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี), เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเดอะนิวเมียน

มาร สิปปะพลัง”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี ๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๗. 

๑๐) พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธ์ิ พรหมรํสี), เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความ

ยิ่งใหญในการปฏิวัติพันธุกรรม” ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ

วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๖๓ 

 

๕. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. (ยุนิรัมย) 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

๓. สาขาท่ีเชี่ยวชาญ พุทธปรัชญาเถรวาท 

๔. สังกัด-สถานท่ี ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร   

 ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ.๖ (ภาษาบาลี) ๒๕๓๙ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

Ph.D. (Philosophy) ๒๐๑๒ University of Mysore, India 

พธ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

พธ.บ. (ปรัชญา) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี (International Programme) 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. Epistemology มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. Theravada Buddhist 

Philosophy 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

  



๖๔ 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๖.๓ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ปรัชญาจิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

๗.๑ งานวิจัย 

๑) พระวิสิทธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร. พระครูปริยัตยานุศาสน, ดร. พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ, ดร. 

พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. พระบุญทรง ปฺุญธโร, ดร. และดร. 

วิโรจน วิชัย. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงพุทธกับการ

เส ริมสรางจิตสํ านึกสาธารณธในจังหวัดเชียงใหม ,   แหลง ตี พิมพ   

วารสารวิชาการธรรมทัศน ISSN ๑๕๑๓-๕๘๔๕ ปท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๓ (ก.ย.-ธ.ค.

๒๕๖๐) 

๒) พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. (๒๕๕๘). อิทธิพลเร่ืองบาปกรรมในอรรถกถา

ธรรมบทกับสังคมไทย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. แหลงตีพิมพ: วารสารศึกษาศาสตร มมร, ISSN: 2408-199x, 

Vol 7 No 1 (2019) ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 

  



๖๕ 

 
๗.๒ บทความทางวิชาการ 

๑) พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ “ธรรมปฏิบัติไมจํากัดในเรือนจํา” เอกสารสรุป

โครงการอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจําเรือนธรรมวาระครบรอบ ๑๐ ป ทัณฑสถาน

หญิงพิษณุโลก. ตุลาคม ๒๕๕๘, หนา ๒๒-๒๗. 

๒) อรจิรา วงษาพาน และพระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ,ดร. “พุทธวิธีในการสราง

ภูมิคุมกันเพ่ือการเผชิญวิกฤต”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปท่ี ๑๒ 

ฉบับท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙, หนา ๑๕๘-๑๗๓ 

๓) พระวิสิทธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ,ดร. และคณะ, “การพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการทองเท่ียงเชิงพุทธ เพ่ือการเสริมสรางจิตสํานึก

สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม”.วารสารพุทธศาสตรศึกษา. ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔) พระวิสิทธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร. พระครูปริยัตยานุศาสน, ดร. พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ, ดร. 

พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. พระบุญทรง ปฺุญธโร, ดร. และดร. 

วิโรจน วิชัย. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงพุทธกับการ

เส ริมสรางจิตสํ านึกสาธารณธในจังหวัดเชียงใหม ,   แหลง ตี พิมพ   

วารสารวิชาการธรรมทัศน ISSN ๑๕๑๓-๕๘๔๕ ปท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๓ (ก.ย.-ธ.ค.

๒๕๖๐) 

๕) PhramahaDanaiphat Yuniram.  “Kindliness to other in daily life” Messages 

in The conference  & 3rd Award Ceremony of Bharatiya-

SanghaarajaBhikkhu Mahasabha, 6th September, 2013, Kolkata 

India. 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 
  



๖๗ 

 

๖. พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. (เขียนวงศ) ๓ 
  

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. (เขียนวงศ) 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเชี่ยวชาญ ปรัชญา 

๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร   

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปท่ีสําเร็จ  ชื่อสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ. ๔  ๒๕๓๒ กองบาลีสนามหลวง 

Ph.D. (Philosophy)  ๒๕๕๘ Assumption University 

อ.ม. (ปรัชญา)  ๒๕๓๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พธ.บ. (ปรัชญา)  ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. Buddhist Literature Research มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

  

                                                           
๓อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 

(สวนกลาง)  



๖๘ 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖.๓ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ปรัชญาภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

๗.๑ งานวิจัย 

พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป. กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : 

บูรณาการเพ่ือความสมานฉันทในสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร, 

๒๕๖๐. 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

๑) พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป.  “การบูรณาการโยนิโสมนสิการสูการศึกษาไทยเพ่ือ

พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห” วารสารมหาจุฬาวิชาการ.  ปท่ี  ๒ ฉบับท่ี ๒ 

กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๕๘  หนา ๑๐๙-๑๓๕. 

๒) พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป.  “วิถีแหงผูนําและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย จอม

ปราชญ จอมธรรม”, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ประจําป ๒๕๖๐, หนา ๒๒๑-๒๔๔. 

๓) พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป.  บทความวิจัย เรื่อง “กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับ

ปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพ่ือความสมานฉันทในสังคมไทย”,  วารสาร

บัณฑิตปริทรรศน.  ปท่ี  ๑๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๖๙ 

 
๔) Phramaha Pairat Dhammadipo. “Kant’s Theory of Knowledge” ใน มหา

จุฬาวิชาการ.  พ.ศ.  ๒๕๕๐ หนา  ๔๘๙-๕๒๔. 

๕ )  Ven. Phramaha Pairat Khienwong  “ Kalyāṇamitta of Buddhism and 

Kantian Friendship as Path to Liberation”  in  International Journal 

of Buddhist Thought & Culture Vol. 25, September 2015, pp. 123-

141; http:/dx.doi.org/10.1689/IJBTC.25.6 

  



๗๐ 

๗. ศ.ดร. สมภาร พรมทา 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  ศ.ดร.สมภาร  พรมทา  

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา/ปรัชญา 

๔. สังกัด-สถานท่ี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ  ชื่อสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ. ๘ ๒๕๒๓ กองบาลีสนามหลวง 

อ.ด.(ปรัชญา) ๒๕๓๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๓๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พธ.บ.(ครุศาสตร) ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง)  

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. มนุษยกับศาสนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒. การใชเหตุผล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๓. พุทธปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปฎก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒. พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปฎก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๓. สัมมนาปรัชญาอินเดีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



๗๑ 

 
๖.๓ ประสบการณในการสอนปริญญาเอก 

ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. เรื่องเฉพาะในพุทธปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒. พระพุทธศาสนากับศาสตรวาดวยการ

ใชเหตุผล 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

๗.๑ งานวิจัย 

๑)  Somparn Promt. 2015.   The Foundation of Buddhist 

Environmental Ethics. ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอแบค. 

๒)  Somparn Promta. 2016. Life Sceinces and Lifestye from a View 

of Buddhism. ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

๗.๒ ผลงานทางวิชาการ   - 

๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

๗.๓.๑ ภาษาไทย 

๑) สมภาร พรมทา, ศ.ดร. ๒๕๖๐. นิติปรัชญา, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวารสาร

ปญญา. 

๒) สมภาร พรมทา, ศ.ดร. ๒๕๖๐. แกนเดิมของพุทธปรัชญา. เลมท่ี ๑, กรุงเทพมหานค: 

สํานักพิมพวารสารปญญา. 

๓) สมภาร พรมทา, ศ.ดร. ๒๕๖๐. พุทธปรัชญาในอภิธรรมปฎก. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพวารสารปญญา. 

๗.๓.๒ ภาษาอังกฤษ 

๑) Somparn Promta, An Essay Concerning Buddhist Ethics, second edition, 

Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 2017’ 

๒)Somparn Promta, Wisdom and Politics, second edition, Bangkok: Wisdom 

Magazine Publishing  House, 2017.  



๗๒ 

๓ )  Somparn Promta, Instinct and Morality, second edition, Bangkok: 

Wisdom Magazine Publishing House, 2017. 

๔ )  Somaparn Promta, Buddhism and Art, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House, 2015. 

๕ )  Somparn Promta, Silence of the Buddha, second edition, Wisdom 

Magazine Phulishing House,  2017.  

๖ )  Somparn Promta, The Brain and the Soul, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House, 2015. 

๗) Somparn Promta, Philosophy and Language, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House, 2015. 

๘) Somparn Promta, The Metaphysics of Buddhist Environmental Ethics, 

Bangkok: Wisdom Magazine  Publishing House, 2015. 

๙ )  Somparn Promta, We Are What We Eat, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House, 2016. 

๑ ๐ )  Somparn Promta, Enlightened Life, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House, 2015. 

๑ ๑ )  Somparn Promta, Simplicity, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing 

House, 2015. 

๑ ๒ )  Somparn Promta, Hinduism, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing 

House, 2015. 

๑ ๓ )  Somparn Promta, Letters to My Muslim Friends, Bangkok: Wisdom 

Magazine Publishing House,  2015. 

๘. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

  



๗๓ 

 

๘. พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. 
 

๑.  ชื่อ – นามสกลุ   พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. 

๒.  สาขาท่ีเชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 

๓.  สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.  ประวัติการศึกษา 

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ี

สําเร็จ 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(พธ.ด.) 

พระพุทธศาสนา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

พุทธศาสนศึกษา   

(ศศ.ม.) 

พุทธศาสนศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

พุทธศาสตรบัณฑติ 

(พธ.บ.) 

ภาษาอังกฤษ ๒๕๔๐ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 

๖.  ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๕ ป ยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ลําดับท่ี วิชา สถานท่ีสอน 

๑ ภาษาอังกฤษ คณะพุทธศาสตร 

๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง คณะพุทธศาสตร 

๓ ธรรมะประยุกต คณะพุทธศาสตร 

 

  



๗๔ 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ลําดับท่ี วิชา สถานท่ีสอน 

๑ พระไตรปฏกวิเคราะห บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๒ ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๓ สัมมนาวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๔ พระพุทธศาสนามหายาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๕ พระพุทธศาสนานิกายเซ็น บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

 

๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ลําดับท่ี วิชา สถานท่ีสอน 

๑ งานนิพนธทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๒ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๓ ศึกษาอิสระในพระพุทธศาสนศึกษา บัณฑิตวิทยาลับ มจร. 

๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๕ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมยัใหม บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

 

๗.  ผลงานทางวิชาการ    

๗.๑ งานวิจัย 

- งานวิจัยเรื่อง “พระสงฆกับสงครามท่ียุติธรรม”(๒๕๕๗), ไดรับทุนจาก

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

- งานวิจัยเรื่อง “ชุมชนเขมแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษากลุมสัจจะ

สะสมทรัพยในภาคตะวันออกของประเทศไทย, (๒๕๕๙), ไดรับทุนจากสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๗.๒ บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

-เร่ือง “พระสงฆกับสงครามท่ียุติธรรม”,วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน.ปท่ี 

๑๒  ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗), 

 



๗๕ 

 
 ๗.๓ หนังสือ /ตํารา 

- เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม”, (๒๕๖๑), พิมพคร้ังท่ี ๑ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

๘.  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

 - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

  



๗๖ 

๙. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร. 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร.   

๒. ตําแหนง อาจารย 

๓. สาขาท่ีเชี่ยวชาญ ปรัชญาและศาสนา 

๔. สังกัด-สถานท่ี หลักสตูรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี) ๒๕๕๐ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.ด.(ปรัชญา) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. ปรัชญาพุทธมหายาน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๓. พระพุทธศาสนากับแนวคดิ

ใหมทางศาสนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔. แนวคิดใหมทางศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕. พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. ศาสนาพราหมณ-ฮินด ู มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. แตงแปลบาล ี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. พระสตูรมหายาน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. ปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๗๗ 

 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑๐. ปรัชญาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑. ศาสนากับสถานภาพสตร ี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. สัมมนาพุทธปรัชญาใน

พระไตรปฎก 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. เปรียบเทียบความจริงสูงสดุใน

ศาสนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. เปรียบเทียบทฤษฎีความรูใน

ศาสนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ศึกษางานสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. พุทธจริยศาสตรกับปญหา

สังคมรวมสมยั 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. การใชภาษาบาลี ๑ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐. การใชภาษาบาลี ๒ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

  



๗๘ 

๖.๓ ประสบการณในการสอนปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาพุทธปรัชญาใน

พระไตรปฎก 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. สัมมนาปญหาปรัชญา

ตะวันออก 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ศาสนากับการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ). (๒๕๖๐). ศึกษาวิเคราะหปจจัยกอใหเกิดการ

เบ่ียงเบนทางเพศตามคัมภีรพระพุทธศาสนา”. วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน. ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ (TCI ฐาน ๑). หนา 

๓๘-๕๓. 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ). (๒๕๖๐). การศึกษาเชิงประยุกตหลักพุทธธรรม

กับการแกปญหา  บริโภคนิยมของวัยรุน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสันติ

ศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี ๕ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (TCI ฐาน ๑). 

หนา ๔๕๗-๔๖๘. 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ). (๒๕๖๒). พุทธจริยธรรมกับแนวทางการ

แกปญหาการอุมบุญในสังคมไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี ๗ 

ฉบับท่ี ๓ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ (TCI ฐาน ๑). 

  

  



๗๙ 

 
 ๗.๒ ผลงานทางวิชาการ  

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ). (๒๕๖๐). “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องความรัก

และการแตงงานใน พุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. 

ปท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐). (TCI ฐาน ๑), หนา ๕๑-๖๕. 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ). (๒๕๖๐). “แนวคิดเรื่องนิรโทษกรรมในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ 

(กันยายน-ธันวาคม  ๒๕๖๐) (TCI ฐาน ๑), หนา ๓๗๖-๓๘๘. 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ). (๒๕๖๑). “เงินกับคุณาคาทางจริยะ : กรณี

พระภิกษุจับเงิน”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-

มิถุนายน ๒๕๖๑) (TCI ฐาน ๑), หนา ๑-๑๕. 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ). (๒๕๖๒). “การบูรณาการหลักธรรมภิบาลเพ่ือ

ชีวิตท่ีดีในสังคมไทยสมัยปจจุบัน”. วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน. ปท่ี 

๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒). (TCI ฐาน ๒), หนา ๒๖๗-๒๘๔. 

 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ).(๒๕๖๐). ปญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิหยดธรรม. ๒๕๖๐. จํานวนหนา ๓๒๓ หนา.  

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ).(๒๕๖๑). หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงบน

รากฐานคุณธรรมจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร, 

๒๕๖๑. จํานวนหนา ๑๖๐ หนา. 

 

๘. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
 



  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 



  หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาํ 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
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   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือ  ๔  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 



  หน้า   ๑๕ 
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  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๑ .๑   และแบบ   ๑ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๒ .๑   และแบบ   ๒ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 
ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

  ๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)”  

อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 



  หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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