
 

 
 

หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 

 

 
 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 



 

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



สารบัญ 

เรื่อง หนา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ไป ๑ 

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ๘ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศกึษา และการดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร ๑๐ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ๔๕ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสิต ๕๕ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย ๕๖ 

หมวดที่ ๗ การประกันคณุภาพหลักสูตร ๕๗ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๖๒ 

 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดในการพัฒนา ปรับปรงุ และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯ ๖๕ 

ภาคผนวก ข 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ๘๘ 

ภาคผนวก ค 

ประวัตแิละผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ๙๒ 

ภาคผนวก ง 

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ ๑๔๘ 

 



มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา  ๑ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๒ , แบบ ๒.๑, แบบ ๒.๒ 

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

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที ่๑  
ขอมูลทั่วไป 

 
๑. ช่ือหลักสูตร 
      ชื่อหลักสูตรภาษาไทย         :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Philosophy in Philosophy 
 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย                : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            : Doctor of Philosophy (Philosophy)   
ชื่อยอภาษาไทย   : พธ.ด. (ปรัชญา) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Philosophy) 

  

๓. วิชาเอก  
   สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy) 
 

๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต หลักสูตรทําวิทยานิพนธอยางเดียว และตองเรียน
รายวิชาไมนับหนวยกิต ๓ รายวิชา  รวม ๙ หนวยกิต  
 ๔.๒ หลักสูตรแบบ  ๒.๑ จํานวน ๕๔ หนวยกิต  หลักสูตรเขาหองเรียนและทําวิทยานิพนธ     
โดยทําวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หนวยกิต  
 ๔.๓ หลักสูตรแบบ  ๒.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต  หลักสูตรเขาหองเรียนและทําวิทยานิพนธ     
โดยทําวิทยานิพนธ ๔๘ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวม ๓๐ หนวยกิต  
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ   

เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ป ไมเกิน ๖ ป 
๕.๒ ภาษาท่ีใช 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๕.๓ การรับเขาศึกษา 
      รับผูเขาศึกษาเปนชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒ 

๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
      เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

         ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
      ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๒ เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 

๖.๓ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเห็นชอบในการประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐                                   
เม่ือวันท่ี  ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๔ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐                          
เม่ือวันท่ี   ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๖.๕ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี                   
๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี  ๓  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี........                            
วันท่ี............เดือน ............................. พ.ศ. ๒๕๖๐  

๖.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและใหความเห็นชอบแลว                    
เม่ือวันท่ี ....... เดือน.......................  พ.ศ.  ............. 

 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  ในปการศึกษา ๒๕๖๒  
 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครู อาจารยในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ  
๘.๒  นักวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม   
๘.๓  นักเขียน นักเทศน(พระ)  
๘.๔  นักบริหาร นักพัฒนา นักวิเคราะหและประเมินแผนและนโยบายขององคกร     
๘.๕  นักการเมือง นักวิพากษ 
๘.๖  วิทยากรฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
๘.๗  ท่ีปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน   

๘.๘  ประกอบอาชีพอิสระ เชน นักวิจารณภาพยนตร นักวิจารณสังคม ผูนําองคกรอิสระ เปนตน   
๘.๙  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

 
       
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๓ 

๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชนตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

๑. บัณฑิตวิทยาลัย สวนกลาง 
 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จ ปจบ 
ภาระงานภายใน   

หลักสูตรและรายวชิาที่
สอน 

ผูชวย พระครูโกศลศาสนบัณฑิต Ph.D. (Philosophy) BHU., India ๒๕๔๑ -งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ 

-สัมมนาปญหา
ปรัชญาศาสนา 

-สัมมนาพุทธปรัชญา
ในพระไตรปฎก 

 

ศาสตราจารย (พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.) พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๗ 

 ๓๔๓๕๐๑๒๒๔XXX พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๑ 

  ป.ธ.๓, พ.ม. บาลีสนามหลวง ๒๕๒๘ 
 

อาจารย พระมหาพรชยั สิริวโร,ดร. Ph.D. (Philosophy) U. of Pune  ๒๕๕๔ -ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูง
ทางปรัชญา 

-งานวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การวิจัยเชิงปรัชญา 

-สัมมนาวิทยานิพนธ   
-ปรัชญาปรากฏการณ
วิทยากับอัตถิภาว-
นิยม  

 (ศรีภักดี) M.Phil.,Ph.D.(Philosophy) Delhi  U. India ๒๕๔๘ 

 ๓๓๔๑๕๐๐๔๗ XXX M.A.(Ethical Studies)  ม.มหิดล ๒๕๔๔ 

  B.A. (English) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙ 

  ป.ธ.๗ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๗ 

รอง 
ศาสตราจารย 

รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิต 

๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗ XXX 
Ph.D. (Pali & Buddhist 
Studies) 

Banaras Hindu 
University 

๒๕๓๙ - พุทธปรัชญาใน
พระไตรปฎก 

- การใชภาษาบาลี ๑ 
- การใชภาษาบาลี ๒ 

  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม. มหาจุฬาฯ  ๒๕๓๖ 
  พ.ธ.บ.  (ปรัชญา) ม. มหาจุฬาฯ ๒๕๒๗ 

  ป.ธ. ๙ บาลีสนามหลวง ๒๕๒๔  
      

 
๒. วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ี
สําเรจ็ 

ภาระงานภายใน   
หลักสตูร 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พระครูภาวนาโพธิคุณ*** Ph.D. (Philosophy) 
 
 
 
 

U. of Pune, India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่
ศธ๐๕๐๖(๒)/
๒๙๒๐ 

๒๕๔๕ - ๘๐๒ ๑๔๒  
งานวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
วิจัยเชิงปรัชญา 
 

 ๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙ M.A. (Philosophy) U of  Pune, 
India 

๒๕๔๒   - ๘๐๒ ๒๐๓  
ระเบียบวธิีวิจยัชั้นสูงเชิง
ปรัชญา 
 

  M.A. (Political Science) Tilak College, 
India 

๒๕๓๘ - ๘๐๒ ๓๒๐ 
สัมมนาปรัชญาอินเดีย 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔ 

 

  พธ.บ.(พุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๔ 
 

- ๘๐๐ ๓๐๖ 
วิปสสนากรรมฐาน 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ดร .จักรพรรณ  วงศพรพวัณ*** 
   

Ph.D.(Philosophy) 
 

Magadh 
University, India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่
ศธ๐๕๐๖(๒)/

๓๒๒๒ 

๒๕๔๖ - ๖๐๓ ๓๐๖ 
 อ ภิ ป รั ช ญ า
วิเคราะห 
 

 ๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑ M.A. (Pali& Buddhist 
Studies) 
 

Banaras Hindu 
University, 

India 

๒๕๔๔ - ๖๐๓ ๓๑๕ 
สุนทรียศาสตร 
 

  M.A.(Philosophy) 

 
 
  

University of 
Madras, India 

ใบเทียบวุฒิ
เลขท่ีศธ๐๕๐๖

)๒)/๑๓๑๒๘  

๒๕๔๑ - ๘๐๒ ๓๑๙  
สัมมนาปรัชญาจีน 

  พธ.บ.(ปรัชญา) 
ป.ธ.๖ 

ม .มหาจุฬาฯ 
บาลีสนามหลวง 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๒ 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ดร.จรัส  ลีกา*** Ph.D.(Philosophy) Magadh  
University, 
India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่
ศธ๐๕๐๖(๒)/

๓๒๓๔ 

๒๕๔๙ - ๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตร
เบื้องตน 
 

 ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕ M.A.  (Indian 
Philosophy) 

University  of  
Madras,India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่
ศธ๐๕๐๖(๒)/

๑๒๐๙๓ 

๒๕๓๘ 
 

- ๘๐๒ ๑๐๑ 
สัมมนาพทุธ
ปรัชญาใน
พระไตรปฎก 

  พธ.บ.(ศาสนา)  ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๕ - ๖๐๓ ๓๐๘ จริย
ศาสตรวิเคราะห 

  ป .ธ.๗  บาลีสนามหลวง ๒๕๓๔ - ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณ
วิทยาวิเคราะห 

อาจารย พระมหาบรรจง สริิจนฺโท ,
ดร.           

Ph.D.(Philosophy) U of Madras, 
India 

ใบเทียบวุฒิ
เลขท่ีศธ๐๕๐๖
(๒)/๑๒๘๕๓  

๒๕๕๘ - สัมมนาปญหาใน
ปรัชญาตะวันออก 

 ๓ ๔๑๑ ๒๐๐ ๑๐๐ ๙๘ ๑ พธ.ม.(ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙   

  พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๖  
  ป.ธ.๓  บาลีสนามหลวง ๒๕๓๓  

 
 
 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕ 

รอง
ศาสตราจารย 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต ศศ.ม.(ปรัชญา) ม.ขอนแกน ๒๕๔๘  

 ๓ ๔๔๐๙ ๐๐๑๔๒ ๑๐ ๔ 

 
ศษ.บ.(ปฐมวัย) ม.สุโขทัยธรร

มาธิราช 

๒๕๓๕ - สัมมนา
พระพุทธศาสนา
เพื่อสังคม 

  พธ.บ.(ศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๔๕  

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิทยาเขต

ขอนแกน ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน 
 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 
  
 ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          สถานการณของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๘  และตอเนื่องมาจนฉบับท่ี ๑๒  ท่ีตองการสรางการเติบโตของคนไทยอยางมีคุณภาพ  และหลอหลอมใหคนไทยมี
คานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอ
สังคมสวนรวม  ตลอดจนพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   เม่ือพิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” จะพบวา รัฐบาลตองการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัว
อบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

สถานการณดังกลาวนี้จึงตองการการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเชิงวิชาการดาน
ปรัชญา  แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน  การพัฒนาโดยมีคนเปนศูนยกลาง  แลวประยุกตองคความรูนั้นขับเคลื่อนชุมชน 
สังคม และประเทศชาติตอไป 
 
 ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
           สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดก็คือ ประเทศมี
ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ โดยมีตัวบงชี้ท่ีสําคัญ คือ GDP (Gross Domestic Product)    ท่ีเติบโตตามลําดับ แตใน
ขณะเดียวกันกลับพบวา  ปญหาตาง ๆ ในสังคมท่ีกอตัวข้ึนและมีผลกระทบตอชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน 
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อม
ล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการท่ีเกิดจากการใชกฎหมายอยางไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร 
ปญหาเรื่องคานิยมท่ีดีงาม เปนตน ประเด็นปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการเรียกรองหาหลักการและวิธีการแกปญหา
อยางเปนระบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ หลักการและวิธีการทางปรัชญาและศาสนา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา  
เพราะปรัชญาและศาสนาถือวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต เม่ือมนุษยในสังคมประสบปญหาจําเปนจะตองหาหลักการ วิธีการ 
ท่ีอยูในวิถีชีวิตของมนุษยมาเปนกรอบในการพิจารณาแกไข ดังนั้น การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนดานปรัชญาและ
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ศาสนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีขับเคลื่อนดวยความเจริญของเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญ  
 
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑ 
 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานปรัชญาและศาสนาท่ีมีคุณภาพ  มีองคความรูและประสบการณใน
ลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได  กระตุนใหเกิดการใชความรูความชัดเจนในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการปรัชญา
และศาสนา ประกอบกับปจจุบันสวนงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมใน
ดานอาจารยผูสอน เจาหนาท่ี บุคลากรสนับสนุน  และสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย
ดานวิชาการปรัชญาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
          นอกจากนี้ ภาพรวมผลการประเมินผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย และนิสิต เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร พบวา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ไดผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู มีทักษะ
ทางปญญา มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ตลอดถึงมีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก  ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จึงมี
ความสําคัญยิ่ง   
 
          เม่ือหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ครบ ๕ ป บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีพันธกิจท่ีจะตอง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความทันสมัยและเปนประโยชน ตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน และนโยบายของรัฐบาล  โดยเนนการจัดการศึกษาและการบูรณาการแนวคิดทางดาน
ปรัชญาและศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม  ใหนิสิตมีทักษะการคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสามารถสังเคราะหองค
ความรูทางปรัชญาและศาสนา ตลอดถึงศาสตรสมัยใหมในเชิงลึก  สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอยางยั่งยืนได  เปนผูมี
คุณธรรมจรยิธรรม ซ่ึงจะเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐  
 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
ตามท่ีปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ไปพรอมกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีความคิด
วิเคราะหทางดานศาสนาและปรัชญา  โดยเฉพาะศาสตรท่ีเปนปรัชญาและศาสนา รวมท้ังศาสตรสมัยใหม  เม่ือมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจไวเชนนั้น  จึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถ แตกฉานดานปรัชญาและศาสนา  อันจะนําไปสูการ
ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางปรัชญาและศาสนากับศาสตรสมัยใหม  นอกจากนี้ ความรูความสามารถดังกลาวจะทําให
นิสิตเปนผูมีทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ  การแกปญหา การบริหารความเสี่ยง  การคิดสรางสรรค  ตลอดถึง
ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน ตามแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต เปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มี
ระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคน
เกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แลวนําเสนอสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเห็นชอบและดําเนินการในข้ันตอไป 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
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         ๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
            รายวิชาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตตองศึกษาในทุกสาขาวิชา คือ พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการ
ตีความ ภาษาอังกฤษ และวิปสสนากรรมฐาน เปนรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองเรียนรูเก่ียวหลักคําสอนท่ีปรากฏในคัมภีร
หลักทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความเขาใจและใชเปนเครื่องมือสืบคนงานวิจัยตอไป นอกจากนี้ การศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ยังเปนการศึกษาตอเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ประกอบดวยวิชา อภิปรัชญาวิเคราะห  ญาณวิทยาวิเคราะห จริยศาสตรวิเคราะห สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก ซ่ึง
ทําใหนิสิตเกิดความรูความเขาใจหลักการในทางพระพุทธศาสนาและปรัชญามากยิ่งข้ึน 
 

          ๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
          ไมมี 

๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 
                 ๑๓.๓.๑ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา มีรูปแบบการบริหารโดย
คณาจารยประจําหลักสูตร  
    ๑๓.๓.๒ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ควบคุมการดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา โดยยึดหลักเกณฑการประเมินของ สกอ. 
    ๑๓.๓.๓ อาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร ตลอดท้ัง
อาจารยผูสอน เพ่ือพิจารณาแนวสังเขปประจําวิชาและรายละเอียดประจําวิชา  การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียน 
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หมวดที ่๒ 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความใฝรู ใฝสรางสรรค และมีวิสัยทัศน
กวางไกล  ใหเปนนักคิด นักวิเคราะห นักวิจารณ นักวิพากษและสังเคราะหองคความรูทางปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะ
พุทธปรัชญา เพ่ือพัฒนามนุษยและสังคม 
  

    ๑.๒  ความสําคัญของหลักสูตร 
           ความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําใหสังคมมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบอยางมากตอมนุษยในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความจริง  ความดี และความงาม
ท่ีมนุษยเคยยึดถือ  จึงสงผลใหสังคมตองเผชิญปญหาท่ีไมสามารถจะแกไขไดดวยกฎหมายหรือระเบียบทางสังคม การจะ
แกไขปญหาดังกลาวจําเปนจะตองจัดการศึกษาใหมนุษยเปนผูมีความสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  โดยวิเคราะห 
วิจารณ วิพากษเรื่องความจริง ความดี และความงาม  จนกระท่ังรูจักแยกแยะคุณคาท่ีสําคัญระหวางมนุษยกับมนุษย 
มนุษยกับสังคม มนุษยกับสิ่งแวดลอม  และมนุษยกับเทคโนโลยี  ซ่ึงจะทําใหมนุษยสามารถรูและตัดสินใจวาสิ่งใดควรทํา  
สิ่งใดไมควรทํา  เพ่ือการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง 
เพราะวิชานี้สอนใหมนุษยมีความรูในดานความจริง ความดี และความงาม  โดยเนนการปลูกฝงศักยภาพในดานการ
วิเคราะห วิจารณ วิพากษ และสังเคราะหองคความรูบนฐานของความจริง ความดี และความงาม  ผลท่ีไดจากการศึกษา
วิชานี้จะทําใหผูเรียนพัฒนาตนเองและสังคมใหมีความผาสุกอยางยั่งยืนได    

 
  ๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

      ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความใฝรู ใฝสรางสรรค มีวิสัยทัศน
กวางไกล และเปนผูมีเชี่ยวชาญวิชาการดานปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
  
 ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณ และสังเคราะหองคความรูทางปรัชญาและศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมได 
 ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความรูความสามารถในการศึกษา วิจัย 
ประยุกต และพัฒนาองคความรูทางปรัชญาและศาสนา เพ่ือพัฒนาสังคม 

๑.๓.๔ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และเปนตนแบบท่ีดี
งามใหแกสังคม 

 

 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๑. จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด 
และสอดคลองกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
(๒๕๕๑-๒๕๖๕) สมํ่าเสมอ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรภาครัฐและ
เอกชน  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน  

- นําแนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยีใหมๆ 
มาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร  

- ติดตามความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตหรือนายจางอยางสมํ่าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอความรูและความ
ทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจาง 

๓. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน การ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

- อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารย
ใหมตองเขาอบรมเก่ียวกับหลักสูตร
การสอนรูปแบบตางๆ และการ
วัดผลประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหมี
ความรูความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิท่ีผูสอนจะตองสามารถวัด
และประเมินผลไดเปนอยางดี 

- สนับสนนุบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหทํางานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอก 

- สงเสริมใหมีการนําความรูท้ังจาก
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใชจริงเพ่ือทําประโยชนใหแก
ชุมชน/สังคม 

- รายชื่อบุคลากรและอาจารยท่ีเขา
รับการอบรม 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการวิชาการ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชนและความ
บรรลุผลสําเร็จ 
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หมวดที ่๓ 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

       ๑.๑ ระบบ 
 ๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย  จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา
ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ  แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕ สัปดาห   
               บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาค มีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห  โดยกําหนด
ระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ 
และตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑.๑.๒  นิสิตตองสอบวัดคุณสมบัติใน  ๓  รายวิชาตอไปนี้  
   ๑)    ๘๐๒   ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก 
   ๒)    ๘๐๒   ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา 
   ๓)    ๘๐๒   ๓๐๘ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก 
 ๑.๑.๓  นิสิตตองเสนอโครงรางสารนิพนธท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับรายวิชาท่ีกําหนดใหสอบวัดคุณสมบัติ  เพ่ือ
ขอสอบสารนิพนธพรอมความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ สวนระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหถือปฏิบัติตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่องการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวาดวยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑.๑.๔  นิสิตตองสอบผานภาษาอังกฤษและเลือกภาษาตางประเทศอีก  ๑ ภาษา คือ  ภาษาบาลี  ภาษา
สันสกฤต  ภาษาญี่ปุน  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน  หรือภาษาฝรั่งเศส  นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท
จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  สามารถเลือกสอบภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศได  
 ๑.๑.๕  นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  ๖ 
หนวยกิต  มีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  
 ๑.๑.๖  ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชโดยอนุโลม  

          ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
              บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาคการศึกษา  โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวน
หนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  

          ๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
        ๑.๓.๑ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไมนอยกวา
สัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
        ๑.๓.๒ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเม่ือรวมเวลา
ศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
        ๑.๓.๓ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการศึกษา ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชโดยอนุโลม 
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๒. การดําเนินการหลักสูตร 

          ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ใหมีระยะเวลาการศึกษา ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓ ป)   และไมเกิน ๑๒ ภาค

การศึกษาปกติ (๖ ป)  โดยแบงเปนภาคการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม   
เรียนวันเวลาปกติ คือ วันจันทร – วันศุกร  และวันเสาร   

               ภาคฤดูรอน    เดือนเมษายน – พฤษภาคม  

          ๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ ๑.๒  
   (๑) ตองเปนผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
                  (๑.๑) พระภิกษุ ตองเปนพระสังฆาธิการ มีประสบการณการบริหารงานคณะสงฆ ไมนอยกวา ๕ ป 
                (๑.๒) คฤหัสถ ตองเปนผูบริหารในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน มีประสบการณในการบริหารไม
นอยกวา ๕ ปคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิเขาศึกษาได  
               (๒) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๒๕ จากระบบ ๔ แตมยกเวนผูจบเปรียญ
ธรรมเกาประโยค 

  (๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิเขาศึกษาได และ 
  (๔) ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ ๒.๑  
 (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี
สภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
           (๒) ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา  ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตม ยกเวนผูมี
ประสบการณทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา  ๒ ป  นับแตสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือมีผลงานทาง
วิชาการท่ีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ  และ 
   (๓) ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ๒.๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ ๒.๒  
             (๑) ตองเปนผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
              (๒) ไดรับคาเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๓.๒๕  จาก ระบบ ๔ แตม ยกเวนผูจบเปรียญ
ธรรม ๙ ประโยค  
              (๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิเขาศึกษาได และ 
              (๔) ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 

             

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๒ 

   การวิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 
    บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับนิสิตใหม  โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแตละปการศึกษาโดยมีหลักการดังตอไปนี้  
                (๑) ผูสมัครตองเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธท่ีมีความเปนไปไดมีรายละเอียดครอบคลุม 
  (๑.๑) หัวขอวิทยานิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (๑.๒) รายชื่ออาจารยควบคุมวิทยานิพนธ  
  (๑.๓) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  (๑.๔) วัตถุประสงคการวิจัย 
  (๑.๕) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  (๑.๖) วิธีการดําเนินการวิจัย 
  (๑.๗) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  (๑.๘) โครงสรางของวิทยานิพนธ (สารบัญชั่วคราว) 
  (๑.๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
  (๑.๑๐) ประวัติผูวิจัย  
 (๒) ผูสมัครตองผานการสอบขอเขียนตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 (๓) ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณในเนื้อหาโครงรางวิทยานิพนธ และความรูความ สามารถดานอ่ืนๆ 
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
           (๔) ผูสอบเขาไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเขารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 
           (๕) ผูท่ีไมไดจบปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญามาโดยตรง ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับพ้ืนฐาน
วิชาการดานปรัชญา ๗ รายวิชา คือ  

          (๑) ๘๐๒ ๓๒๑  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒           
(๒) ๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห  
(๓) ๖๐๓  ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห   
(๔) ๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห   
(๕) ๘๐๒ ๓๑๔ ปรัชญาภาษา  
(๖) ๘๐๒ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน   
(๗) ๘๐๒ ๓๒๐ สัมมนาปรัชญาอินเดีย   

 
          ๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา   
               ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปญหาทักษะดานภาษาอังกฤษ และปญหาความรูพ้ืนฐานใน
สาขาวิชาปรชัญา 
 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต 
ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 

- ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับ  
  บัณฑิตศึกษา 

- กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแกนิสิต  
- ประชุมนิสิตในแตละภาคการศึกษาเพ่ือติดตามและให  
  คําปรึกษา ดานการปรับตัว  
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- ขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษ - สงเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีสถาบันภาษา   
  มจร. 

-  ปญหาความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาปรชัญา 
 

- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ๗ รายวิชา คือ  
   ๑) ๘๐๒ ๓๒๑ การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒                          
   ๒) ๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห  
   ๓) ๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห   
   ๔) ๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห   
   ๕) ๘๐๒ ๓๑๔ ปรัชญาภาษา  
   ๖) ๘๐๒ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน   
   ๗) ๘๐๒ ๓๒๐ สัมมนาปรัชญาอินเดีย   

  
 
  ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 
                ๒.๕.๑ บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 
   แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒ 
 
  ช้ันป 

ปการศึกษา 
จํานวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ชั้นปท่ี ๑ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๒ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๓ - - - - - 

รวม  - - - - 
จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - - - - 

 
        แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ 
 
  ช้ันป 

ปการศึกษา 
จํานวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ชั้นปท่ี ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปท่ี ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชัน้ปท่ี ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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                     แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๒ (ยังไมมีแผนรับนิสิต) 
 
  ช้ันป 

ปการศึกษา 
จํานวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ชั้นปท่ี ๑ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๒ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๓ - - - - - 

รวม  - - - - 
จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - - - - 

 
                ๒.๕.๒ วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
 
  ช้ันป 

ปการศึกษา 
จํานวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ชั้นปท่ี ๑ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๒ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๓ - - - - - 

รวม  - - - - 
จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - - - - 

 
        แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ 
 
  ช้ันป 

ปการศึกษา 
จํานวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ชั้นปท่ี ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปท่ี ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปท่ี ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
                     แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๒ (ยังไมมีแผนรับนิสิต) 
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  ช้ันป 
ปการศึกษา 

จํานวนนิสิต(รูป/คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปท่ี ๑ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๒ - - - - - 
ชั้นปท่ี ๓ - - - - - 

รวม  - - - - 
จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - - - - 

 
 
           ๒.๖ งบประมาณรายรับตามแผน ก แบบ ๒.๑   

      ๒.๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  
          ก. งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ)* 
          

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)** 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
คาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม (๒,๕๐๐ บ./คน) ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
คาบัตรประจําตัวนิสติ (๓๐๐ บ./คน) ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
คาลงทะเบียนรายวิชา (๒,๐๐๐ บ.*๙ นก./คน/เทอม) ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ 
คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ(๒,๕๐๐ บ.*๑๒ นก./คน/คร้ัง)*** - ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 
คาข้ึนทะเบียนรับปริญญา (๓,๕๐๐ บ./คน) ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ 
คาบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก (๒,๐๐๐ บ./คน) ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
คากิจกรรมนอกสถานท่ี (๑,๕๐๐ บ./คน) ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
คาบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม (๓,๐๐๐ บ./คน) ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
คาประกันอุบัตเิหตุ (๑,๕๐๐ บ./คน/ป) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
คาบํารุงการศึกษา (๖,๐๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๘๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ 
คาบํารุงหองสมดุ (๑,๕๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
คาบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ(๑,๕๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
คาบํารุงหองพยาบาล (๑๐๐ บ./คน/เทอม) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
คานิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ (๓๐๐ บ./คน/เทอม) ๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 
คาสอบวัดความรูภาษาท่ีสอง (ครัง้ละ ๕,๐๐๐ บ.) ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

รวมรายรับท้ังหมด ๑,๐๓๒,๐๐๐ ๒,๙๖๗,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ 

* ท่ีมา:  ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

**  ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต  ปการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท 
*** ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต แบงเปน ๓ ครั้ง คือ ๑) สอบโครงรางวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต  ๒) สอบ 
Public Hearing ๑๒ หนวยกิต  และ ๓) สอบปองกันวิทยานิพนธ  ๑๒ หนวยกิต 
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      ๒.๖.๒ วิทยาลัยสงฆขอนแกน  
          ก. งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ)* 
          

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)** 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
คาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม (๒,๕๐๐ บ./คน) ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 
คาบัตรประจําตัวนิสติ (๓๐๐ บ./คน) ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
คาลงทะเบียนรายวิชา (๒,๐๐๐ บ.*๙ นก./คน/เทอม) ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ 
คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ(๒,๕๐๐ บ.*๑๒ นก./คน/คร้ัง)*** - ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 
คาข้ึนทะเบียนรับปริญญา (๓,๕๐๐ บ./คน) ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ 
คาบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก (๒,๐๐๐ บ./คน) ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
คากิจกรรมนอกสถานท่ี (๑,๕๐๐ บ./คน) ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
คาบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม (๓,๐๐๐ บ./คน) ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
คาประกันอุบัตเิหตุ (๑,๕๐๐ บ./คน/ป) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
คาบํารุงการศึกษา (๖,๐๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๘๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ 
คาบํารุงหองสมดุ (๑,๕๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
คาบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ(๑,๕๐๐ บ./คน/เทอม) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
คาบํารุงหองพยาบาล (๑๐๐ บ./คน/เทอม) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
คานิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ (๓๐๐ บ./คน/เทอม) ๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 
คาสอบวัดความรูภาษาท่ีสอง (ครัง้ละ ๕,๐๐๐ บ.) ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

รวมรายรับท้ังหมด ๑,๐๓๒,๐๐๐ ๒,๙๖๗,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ ๓,๔๖๒,๐๐๐ 

* ท่ีมา:  ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

**  ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต  ปการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท 
*** ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต แบงเปน ๓ ครั้ง คือ ๑) สอบโครงรางวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต  ๒) สอบ 
Public Hearing ๑๒ หนวยกิต  และ ๓) สอบปองกันวิทยานิพนธ  ๑๒ หนวยกิต 

 
  ๒.๗ งบประมาณรายจายตามแผน ก แบบ ๒.๑   

      ๒.๗.๑ บัณฑิตวิทยาลัย(สวนกลาง)  
          ก. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ) 
          

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
คาตอบแทน      
๑) คาตอบแทนกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ 

(๓,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)* 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
๒) คาตอบแทนกรรมการพิจารณาหัวขอและ

โครงรางวิทยานิพนธ 
(๑,๒๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)** 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

๓) คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
(๒,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)*** 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

      
๔)   คาตอบแทนอาจารย (ภายใน)  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๕)   คาตอบแทนอาจารยบรรยายพิเศษ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๗ 

คาพาหนะแกอาจารย (ภายนอก) ท่ีบรรยายพิเศษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตํารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
คาวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน       
- คาครุภณัฑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมรายรับท้ังหมด ๗๔๕,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ 
* ท่ีมา:  ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ 

และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
** ท่ีมา:   ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ 
 และโครงรางวิทยานิพนธ  พ.ศ. ๒๕๔๘  
*** ท่ีมา:   ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการควบคมุ 
 วิทยานิพนธและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

      ๒.๗.๒ วิทยาลัยสงฆขอนแกน  
          ก. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ) 
          

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
คาตอบแทน      

๑) คาตอบแทนกรรมการควบคมุ
วิทยานิพนธ 

(๓,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)* 

 
๒๒๕,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

๒) คาตอบแทนกรรมการพิจารณาหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธ 
(๑,๒๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)** 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

๓) คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
(๒,๐๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)*** 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

      
๔)   คาตอบแทนอาจารย (ภายใน)  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๕)   คาตอบแทนอาจารยบรรยายพิเศษ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
คาพาหนะแกอาจารย (ภายนอก) ท่ีบรรยายพิเศษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตํารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
คาวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน       
- คาครุภณัฑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมรายรับท้ังหมด ๗๔๕,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ 
* ท่ีมา:  ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ 

และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
** ท่ีมา:   ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ 
 และโครงรางวิทยานิพนธ  พ.ศ. ๒๕๔๘  
*** ท่ีมา:   ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการควบคมุ 
 วิทยานิพนธและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๘ 

          ๒.๘ ระบบการศึกษา 

       เปนแบบชั้นเรียน ใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ    
คือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห   
ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ๒.๙ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 
                 ไมมี 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๑๙ 

 
 

๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

          ๓.๑ หลักสูตร 
       ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต    
  (๑) หลักสูตรแบบ ๑.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต หลักสูตรทําวิทยานิพนธอยางเดียว โดยตอง
ศึกษารายวิชาไมนับหนวยกิต ๓ รายวิชา 
  (๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ จํานวน ๕๔ หนวยกิต เปนหลักสูตรเนนวิจัยเขาหองเรียนและทํา
วิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หนวยกิต ศึกษารายวิชาท่ีไมนับ
หนวยกิตจํานวน ๒๔ หนวยกิต และศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน ๒๐ หนวยกิต (เฉพาะผูไมจบปริญญาโท สาขา
ปรัชญา ตองศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน) 
  (๓) หลักสูตรแบบ  ๒.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต  เปนหลักสูตรเนนวิจัยเขาหองเรียนและทํา
วิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๔๘ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวม ๓๐ หนวยกิต  ศึกษารายวิชาท่ีไมนับ
หนวยกิตจํานวน ๒๔ หนวยกิต และศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน ๒๐ หนวยกิต (เฉพาะผูไมจบปริญญาโท สาขา
ปรัชญา ตองศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน) 
 
        ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๑.๒ 
จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๒.๑ 
จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๒.๒ 
๑. หมวดวิชาบังคับ    
    ๑.๑ นับหนวยกิต - ๖ ๙ 
    ๑.๒ ไมนับหนวยกิต (๙) (๒๑) (๒๑) 
 ๒. หมวดวิชาเอก    
    ๑.๑ นับหนวยกิต - ๖ ๑๒ 
    ๑.๒ ไมนับหนวยกิต  (๓) - 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๙ 
 ๔. หมวดวิชาพ้ืนฐาน - (๒๐) (๒๐) 
 ๕. วิทยานิพนธ ๗๘ ๓๖ ๔๘ 

รวมท้ังส้ิน ๗๘ ๕๔ ๗๘ 

 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

  รหัสวิชา  
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

 ประกอบดวยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
                     ๑. เลข ๓ ตวัแรก  =  ตัวท่ี ๑ แสดงคณะ ตัวท่ี ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
              ๒. เลข ๓ ตัวหลัง  =  ตัวท่ี ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวท่ี ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒๐ 

(๑) หลักสูตรแบบ ๑.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต   

      ๑) หมวดวิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต  จํานวน  ๙ หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา    (๓) (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ๘๐๒  ๓๐๘  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก   (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
           ๒) วิทยานิพนธ  
    ๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ        ๗๘   หนวยกิต 

   Dissertation     

(๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ จํานวน ๕๔ หนวยกิต 

 ๑)  หมวดวิชาบังคับ   

 ก.  วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต  จํานวน  ๖ หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ๘๐๒  ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ  ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhism and Hermeneutics 
 
 ข.  วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต  จํานวน  ๒๑ หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา           (๓) (๓-๐-๙) 
    Advanced Research Methodology in Philosophy   
  ๘๐๒  ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา  (๓) (๓-๐-๙) 
    English Academic Works for Research in Philosophy 
  ๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย   (๓) (๓-๐-๙) 
    Pali and Sanskrit Works for Research  
  ๘๐๒  ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน          (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight Meditation  
 ๘๐๐  ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ    (๓) (๓-๐-๙)  
   Seminar on Dissertation  
 ๑๐๒  ๓๐๒   การใชภาษาบาลี ๑    (๓) (๓-๐-๖) 
   Usage on Pali I 
 ๑๐๒  ๓๐๖   การใชภาษาบาลี ๒    (๓) (๓-๐-๖) 
   Usarge on Pali II 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒๑ 

 ๒) หมวดวิชาเอก นิสิตตองศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หนวยกิต และศึกษาวิชาท่ีกําหนดให
เพ่ิมเติมอีก ๑ รายวิชา  คือ  
 ก. วิชาเอกแบบนับหนวยกิต  จํานวน  ๖ หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ๘๐๒  ๓๐๘  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
 
 ข.  วิชาเอกแบบไมนับหนวยกิต  จํานวน  ๓ หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา         (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions  
 

 ๓) หมวดวิชาเลือก นิสิตตองเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีกําหนดใหไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  
  ๘๐๒  ๒๑๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism  
  ๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก             ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Western Philosophy  

           ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา     (๓) (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Language   
  ๘๐๒  ๒๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม    ๓ (๓-๐-๙) 
    Post Modern Philosophy 
  ๘๐๒  ๓๑๔ สัมมนาปญหาปรัชญาวิทยาศาสตร   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Science 
 

 ๔) หมวดวิชาพ้ืนฐาน  นิสิตผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีไมใช
สาขาวิชาปรัชญา จะตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมอีก ๗ รายวิชา โดยไมนับหนวยกิต 
ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

 ๘๐๒ ๓๒๑      การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒                           (๓) (๓-๐-๙) 
                                      Philosophical Reasoning 2                    

 ๖๐๓  ๑๐๖   อภิปรัชญาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
       Analytic Metaphysics 
 ๖๐๓  ๓๐๗   ญาณวิทยาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 
 ๖๐๓  ๒๐๘   จริยศาสตรวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
      Analytic Ethics   
 ๘๐๒  ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Chinese Philosophy 
 ๘๐๒  ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Indian Philosophy 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒๒ 

 
 ๕) วิทยานิพนธ 
  ๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ        ๓๖   หนวยกิต 

   Dissertation 

(๓) หลักสูตรแบบ ๒.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต 

     ๑)  หมวดวิชาบังคับ   
 ก.  วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต  จํานวน  ๙ หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ๘๐๒  ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ  ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhism and Hermeneutics 
  ๘๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา            ๓ (๓-๐-๙) 
    Advanced Research Methodology in Philosophy   
 
                ข.  วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต  จํานวน  ๒๑ หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา  (๓) (๓-๐-๙) 
    English Academic Works for Research in Philosophy 
  ๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย   (๓) (๓-๐-๙) 
    Pali and Sanskrit Works for Research  
  ๘๐๒  ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน          (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight Meditation  
 ๘๐๐  ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ    (๓) (๓-๐-๙)  
   Seminar on Dissertation  

๘๐๒  ๒๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม    (๓) (๓-๐-๙) 
    Post Modern Philosophy 
 ๑๐๒  ๓๐๒   การใชภาษาบาลี ๑    (๓) (๓-๐-๖) 
   Usage on Pali I 
 ๑๐๒  ๓๐๖   การใชภาษาบาลี ๒    (๓) (๓-๐-๖) 
   Usarge on Pali II 
 

  ๒)  หมวดวิชาเอก ๑๒ หนวยกิต  นิสิตตองศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๑๒ หนวยกิต  
                ก. วิชาเอกแบบนับหนวยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ๘๐๒  ๓๐๘  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก   ๓ (๓-๐-๙) 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒๓ 

    Seminar on Problems in Western Philosophy  
  ๘๐๒  ๒๑๐ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา         ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions  
 

 ๓) หมวดวิชาเลือก ๙ หนวยกิต  นิสิตตองเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีกําหนดใหไมนอยกวา 
๙ หนวยกิต  
                     ๘๐๒  ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม    ๓ (๓-๐-๙) 
                                Seminar on Philosophy of Phenomenology and    
                                          Existentialism  
  ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา     (๓) (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Language   
                     ๘๐๒  ๓๑๔ สัมมนาปญหาปรัชญาวิทยาศาสตร   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Science 
 

 ๔) หมวดวิชาพ้ืนฐาน  นิสิตผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีไมใช
สาขาวิชาปรัชญา จะตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมอีก ๗ รายวิชา โดยไมนับหนวยกิต 
ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

 ๘๐๒  ๓๒๑      การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒                           (๓) (๓-๐-๙) 
                                          Philosophical Reasoning 2                    

 ๖๐๓  ๑๐๖   อภิปรัชญาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
       Analytic Metaphysics 
 ๖๐๓  ๓๐๗   ญาณวิทยาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 
 ๖๐๓  ๒๐๘   จริยศาสตรวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
      Analytic Ethics 
 ๘๐๒  ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Chinese Philosophy 
 ๘๐๒ ๓๒๐  สมัมนาปรัชญาอินเดีย     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Indian Philosophy 
 
 

           ๕) วิทยานิพนธ 
    ๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ        ๔๘   หนวยกิต 

   Dissertation 

 

 

 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒๔ 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา 

(๑)  แผนการศึกษาหลักสูตรแบบ ๑.๒  
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๑ วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
๘๐๒  ๑๐๑  สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก 
๘๐๒  ๒๐๗  การวิเคราะหเชิงปรัชญา 
๘๐๒  ๓๐๘  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๔๐๐  สัมมนาวิทยานิพนธ 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 

๙ 

 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๒ วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๔๐๐  สัมมนาวิทยานิพนธ 
 

 
๙ 
 

 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๓ วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๔๐๐  สัมมนาวิทยานิพนธ 
 

 
๙ 
 

 รวม ๙ 

 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๔ วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๔๐๐  สัมมนาวิทยานิพนธ 
 

 
๙ 
 

 รวม ๙ 

 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒๕ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๕ วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๔๐๐  สัมมนาวิทยานิพนธ 

 
๙ 
 

 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๖ วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๔๐๐  สัมมนาวิทยานิพนธ 

 
๙ 
 

 รวม ๙ 

(๒)  แผนการศึกษาหลักสูตรแบบ ๒.๑  

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๑ วิชาบังคับ 
๘๐๒  ๑๐๑  สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก 
๘๐๐  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ 
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
๘๐๒  ๑๐๔  งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา 
๘๐๒  ๑๐๕  งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย 
วิชาพ้ืนฐาน 
๖๐๓  ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห**  
๘๐๒ ๓๒๑   การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒ 

 
๓ 
๓ 
 

(๓) 
(๓) 
 

(๓) 
(๓) 

 รวม ๖ 

** รายวิชาสําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๒ วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
๘๐๒  ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา 
๑๐๒  ๓๐๒  การใชภาษาบาลี ๑ 
วิชาเอก 
๘๐๒  ๒๐๗  การวิเคราะหเชิงปรัชญา 
 
 

 
(๓) 
(๓) 
 

๓ 
 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๒๖ 

วิชาเลือก 
(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา) 
วิชาพ้ืนฐาน 
๖๐๓ ๒๐๘   จริยศาสตรวิเคราะห** 
๘๐๒ ๒๑๔   ปรัชญาภาษา** 

๓ 
 

(๓) 
(๓) 

 รวม ๖ 

** รายวิชาสําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๓ วิชาบังคับ 
๘๐๒  ๓๐๖   วิปสสนากรรมฐาน 
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
๑๐๒  ๓๐๖   การใชภาษาบาลี ๒ 
วิชาเอก 
๘๐๒  ๒๐๙  สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา 
๘๐๒  ๓๐๘  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก 
วิชาเลือก 
(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา) 
วิชาพ้ืนฐาน 
๖๐๓  ๓๐๗  ญาณวิทยาวิเคราะห** 
๘๐๒  ๓๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน** 
๘๐๒  ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย** 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
(๓) 
 

(๓) 
 

(๓) 
๓ 
 

๓ 
 

(๓) 
(๓) 
(๓) 
๙ 

 รวม ๑๒ 
** รายวิชาสําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๔ วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
๘๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ 
 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
(๓) 
 
 

๙ 
 รวม ๙ 

 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
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๕ วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
๙ 

 
 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๖ วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
๙ 

 
 รวม ๙ 

 
 

(๓)  แผนการศึกษาหลักสูตรแบบ ๒.๒  

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๑ วิชาบังคับ 
๘๐๒  ๑๐๑  สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก 
๘๐๐  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ 
วิชาเอก 
๘๐๒  ๒๐๘  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก 
๘๐๒  ๒๐๙  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก 
วิชาพ้ืนฐาน 
๖๐๓  ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห**  
๘๐๒  ๓๒๑   การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒** 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

(๓) 
(๓) 

 รวม ๑๒ 

** รายวิชาสําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญา 
 
 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๒ วิชาบังคับ 
๘๐๒  ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา 
วิชาเอก 
๘๐๒  ๒๐๗  การวิเคราะหเชิงปรัชญา 
๘๐๒  ๒๐๙  สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา 
วิชาพ้ืนฐาน 
๖๐๐ ๒๐๘  จริยศาสตรวิเคราะห** 
๘๐๒ ๓๑๔  ปรัชญาภาษา** 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

(๓) 
(๓) 
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 รวม ๙ 

** รายวิชาสําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๓ วิชาบังคับ 
๘๐๒  ๓๐๖   วิปสสนากรรมฐาน 
วิชาเลือก 
(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา) 
วิชาพ้ืนฐาน 
๖๐๓  ๓๐๗  ญาณวิทยาวิเคราะห** 

 
(๓) 
 

๖ 
(๓) 

 รวม ๖ 
** รายวิชาสําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๔ วิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
๘๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ 
๘๐๒ ๑๐๔   งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา 
๘๐๒ ๑๐๕   งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย 
วิชาเลือก 
(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา) 
วิชาพ้ืนฐาน 
๘๐๒  ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน** 
๘๐๒  ๓๒๐ สัมมนาปรัชญาอินเดีย** 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 

๓ 
 

(๓) 
 (๓) 

 
๙ 

 รวม ๑๒ 
** รายวิชาสําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๕ วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
๙ 

 
 รวม ๙ 

 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๖ วิทยานิพนธ  
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๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ ๙ 
 

 รวม ๙ 
 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๗ วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
๙ 

 
 รวม ๙ 

 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

๘ วิทยานิพนธ 
๘๐๐  ๔๐๐  วิทยานิพนธ 

 
๑๒ 

 
 รวม ๙ 

 

        ๓.๑.๕  คําอธิบายรายวิชา 

(๑) คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรแบบ ๑.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต  หลักสูตรทําวิทยานิพนธอยาง
เดียว โดยตองศึกษารายวิชาไมนับหนวยกิต ๓ รายวิชา ประกอบดวย 

 
๑) หมวดวิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๙ หนวยกิต   
 

๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาท่ีสําคัญในพระไตรปฎก ประกอบดวย
แนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตรและอ่ืน ๆ ในการศึกษารายวิชานี้ นิสิต
ตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนิน
การศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 
      ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาสํานักตาง ๆ โดยเนนการวิเคราะหเหตุผลท่ีใชใน
หลักการ วิธีการ และจุดมุงหมายของการนําเสนอแนวคิดทางปรัชญานั้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
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  ๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน เปนตน โดยผูบรรยาย
ตั้งคําถาม ใหนิสิตตอบพรอมแสดงเหตุผลท้ังในแงสนับสนุนและในแงคัดคาน  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

๒) วิทยานิพนธ  ๕๔ หนวยกิต   
๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ            ๓๖ หนวยกิต 

    Dissertation 
วิชานี้เปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตตองทําวิจัย เริ่มตั้งแตการหาประเด็น

ปญหา การเขียนโครงราง  การสอบโครงราง การเขียนวิจัยจนสําเร็จแลวนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ 
และการตีพิมพบทความวิจัย ท้ังนี้  ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยวาดวยวิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับ
วิทยานิพนธ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

  (๒) คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรแบบ ๒.๑ จํานวน ๕๔ หนวยกิต เปนหลักสูตรเนนวิจัยเขา
หองเรียนและทําวิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หนวยกิต ศึกษา
รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตจํานวน ๒๔ หนวยกิต และศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน ๒๐ หนวยกิต (เฉพาะผูไมจบ
ปริญญาโท สาขาปรัชญา ตองศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน) ประกอบดวย 
 

๑) หมวดวิชาบังคับ   

ก. วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต  จํานวน ๖ หนวยกิต 
                 ๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาท่ีสําคัญในพระไตรปฎก ประกอบดวย
แนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตรและอ่ืน ๆ ในการศึกษารายวิชานี้ นิสิต
ตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนิน
การศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 

๘๐๒   ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ  ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhism and Hermeneutics 
  ศึกษาศาสตรแหงการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก  โดยเนนศาสนสัมพันธภายใน
ศาสนาและระหวางศาสนา (Intra – Inter Relationship) และปรัชญาท่ีนําไปสูการสรางรูปแบบการตีความ
แบบตาง ๆ รวมท้ังบริบทแวดลอมทางสังคมและทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลตอการตีความคําสอนทางศาสนาให
เหมาะสมกับยุคสมัย  โดยเฉพาะหลักการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานท่ีปรากฏในคัมภีร
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ตาง ๆ เชน กถาวัตถุ  อรรถกถาเปฏโกปเทส เนตติปกรณ  วิสุทธิมรรค  มิลินทปญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร  
ลังกาวตารสูตร และหัวขอธรรมบางขอในพระอภิธรรมปฎก เปนตน  
 

 ข.  วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต จํานวน  ๒๑  หนวยกิต             
           ๘๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงทางปรัชญา   (๓) (๓-๐-๙) 
    Advanced Research Methodology in Philosophy   
  ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและข้ันตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสาร
และวิเคราะหขอมูล  ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะดานคุณภาพซ่ึงเหมาะกับ
สาขาวิชาปรัชญา  นําวิธีการถกปญหาของ จอหน ฮอสเปอร มาฝกใช  เนนฝกปฏิบัติโดยการเลือกหัวขอวิจัย
และดําเนินการวิจัย  เพ่ือนําไปสูการวิจัยจริง 
 

๘๐๒  ๑๐๔   งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา  (๓) (๓-๐-๙) 
    English Academic Works for Research in Philosophy 
  ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีสําคัญทางปรัชญาในภาคภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสิต
เกิดทักษะดานการอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ รูศัพทสํานวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมท้ังศึกษา
วิเคราะหรูปแบบ โครงสราง เนื้อหา และองคความรูใหมในงานวิชาการหรืองานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตลอดท้ัง
ศึกษางานพุทธปรัชญาท่ีมีความโดดเดนและมีผลกระทบอยางสูงตอการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญาในอดีต
และปจจุบัน  โดยเลือกศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ และตําราภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนิสิตมีทักษะ
ดานการอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ มีขอมูลและองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการคนควา วิจัยดาน
พุทธปรัชญา เพ่ือประโยชนในการคนควาขอมูลประกอบการทําวิจัย 
 

๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย   (๓) (๓-๐-๙) 
  Pali and Sanskrit Works for Research   

  ศึกษางานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตจากคัมภีรสําคัญ เชน มิลินทปญหา วิมุตติมรรค  
วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี  สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร ลังกาวตรสูตร โดยเนนประเด็น
ปญหาทางปรัชญา เชน ปญหาเรื่องโลกหนา ปญหาเรื่องการคบเพ่ือน  แนวคิดเรื่องจิต ภพภูมิ  ปญญา 
กรุณา พระโพธิสัตว เปนตน เพ่ือประโยชนในการคนควาขอมูลประกอบการทําวิจัย  
 

๘๐๒  ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก โดยเนน
ศึกษาสติปฏฐาน ๔  รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย ลําดับข้ันตอนของการ
เจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน  
 

๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ    (๓) (๓-๓-๖) 
    Seminar on Dissertation 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ  การวิเคราะหและการ
สังเคราะหขอมูล การตีความในเชิงพรรณนา การอางอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการนําเสนอ
วิทยานิพนธ เนนตรวจสอบกระบวนการและความกาวหนาในการเขียนวิทยานิพนธของนิสิต  
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๑๐๒ ๓๐๒   การใชภาษาบาลี ๑    (๓)  (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา 
แนวคิดจริยศาสตร เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค เนนวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีปรากฏ
อยูในภาษาบาลี ในแตละบริบท  
 

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

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา 
แนวคิดจริยศาสตร เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค เนนการอธิบายเพ่ือตรวจสอบ 
ความเชื่อมโยงแนวคิดทางปรัชญา และอธิบายพัฒนาการแนวคิดท่ีแฝงอยูในคัมภีรท้ังสอง  
 

๒) หมวดวิชาเอก ๖ หนวยกิต นิสิตตองศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หนวยกิต และศึกษาวิชาท่ี
กําหนดใหเพ่ิมเติมอีก ๑ รายวิชา  คือ  

 
 
 
 ก. วิชาเอกแบบนับหนวยกิต  

      ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาสํานักตาง ๆ โดยเนนการวิเคราะหเหตุผลท่ีใชใน
หลักการ วิธีการ และจุดมุงหมายของการนําเสนอแนวคิดทางปรัชญานั้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
  
  ๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน เปนตน โดยผูบรรยาย
ตั้งคําถาม ใหนิสิตตอบพรอมแสดงเหตุผลท้ังในแงสนับสนุนและในแงคัดคาน  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

 ข.  วิชาเอกแบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๓  หนวยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา            (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
  สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา เชน  เปาหมายสูงสุดของศาสนา ปญหาเก่ียวกับพระเจา  
กรรม นิพพาน  โมกษะ ภาษาศาสนา  ประสบการณทางศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเชื่อและความ
จริงทางศาสนา ศาสนากับเสรีภาพ ศาสนากับการกดข่ีทางเพศ ศาสนากับสันติภาพและความขัดแยง เปนตน 
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ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงราง
รายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
อาจารยประจําวิชา  
 

๓) หมวดวิชาเลือก ๖ หนวยกิต  นิสิตตองเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีกําหนดใหไมนอยกวา ๖ 
หนวยกิต 
 
  ๘๐๒  ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม    ๓ (๓-๐-๙) 
 Seminar on Philosophy of Phenomenology and 

Existentialism 
  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญของนักคิดกลุมอัตถิภาวนิยม เชน ปรัชญาของ
เซอเรน เกียรเกการด  เฟดริก นิตสเช คารล จัสเปรส  มารติน ไฮเดกเกอร  อัลแบรต กามูส  และฌอง-ปอล 
ซาตร และศึกษาแนวความคิดสําคัญในปรากฏการณวิทยา เชน การมุงอารมณ (Intentionality) สารัตถะ 
การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซ เบรนทาโน 
เอดมุนดฮุสเซิรล มารติน ไฮเดกเกอร แมรโล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร  ท้ังนี้ ใหวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม เพ่ือใหเห็นพัฒนาการทางดานแนวคิดดวย  
 
 
  ๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Western Philosophy 
  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก เนนศึกษาประเด็นปญหาทางปรัชญา เชน ปญหาทาง
อภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร ของนักปรัชญาคนสําคัญในแตละยุค เชน  เพลโต อริสโตเติล โทมัส 
อไควนัส โทมัส ฮอบส  คารล มารก เปนตน ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตองแสดงโครงสรางของรายงานอยาง
นอย ๑ เรื่อง  แลวดําเนินการศึกษาคนควาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา แลวเสนอผล
การศึกษาคนควาในชั้นเรียน  
 

๘๐๒  ๓๑๔ สัมมนาปญหาปรัชญาวิทยาศาสตร  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Science  
  ศึกษาปญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร  การอธิบายปรากฏการณการยืนยันความ
จริง  และความนาจะเปน  วิธีการทางวิทยาศาสตร  ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร การกําหนดขอบเขต
ของความเปนและความไมเปนวิทยาศาสตร  ในการศึกษาวิชานี้  นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
รายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงานดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
และเสนอผลการศึกษา  
 

๘๐๒  ๓๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม    ๓ (๓-๐-๙) 
    Post Modern Philosophy  
  ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาหลังสมัยใหม  เชน แนวคิดธรรมชาติของ
มนุษย แนวคิดเรื่องกฎหมาย แนวคิดเรื่องภาษา แนวคิดเรื่องความจริง แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่อง
เพศ เรื่องประวัติศาสตร  เปนตน โดยเนนศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาคนสําคัญ เชน วิตเกนสไตน 
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(Witgenstein) ฟูโกลท (Michel Foucault) แมคอินไตน (Mcintyre) เดอรริดา (Jacques Derrida)      
ฮาเบอรมัส  (Jurgen Habermus) เลียวทารด (Jean-Francois Lyotard) เจมสัน (Fredric Jameson)  
แนนซ่ี  (Fean-Luc Nancy) วัตติโม (Gianni Vattimo) เปนตน  
 
  ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา     (๓) (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Language 
  ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนของปรัชญาภาษา  ทฤษฎีความหมาย  ความสัมพันธระหวาง
ภาษากับความจริง  ธรรมชาติของภาษา  ของนักปรัชญาตะวันตก เชน วิตเกนสไตน เบอรทัน รัสเซลล ฟรีเก
เปนตน และนักปรัชญาตะวันออก เชน  ธรรมกีรติ ปรัชญานยายะ เปนตน  
 
 ๔) หมวดวิชาพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต (สําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญาโดยตรง)  
 
 ๘๐๒ ๓๒๑  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒                  ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Reasoning 2  

ศึกษาหลักการและวิธีการใชเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย (Inductive) แบบ
เปรียบเทียบ วิธีการใหเหตุผลแบบมิลล เหตุผลวิบัติ (Fallacy) การใหเหตุผลในปรัชญาเชน ทฤษฎีจตุโกฏิ
ของนาคารชุน   โดยศึกษากรณีตัวอยางงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ของนัก
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แลวพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห
ประเด็นปญหาตามกรอบการใหเหตุผลนั้นๆ  
 

 ๖๐๓   ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Metaphysics 

  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเปนจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 
เชน แนวคิดของเพลโต อริสโตเติล วัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) สัจนิยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน  โยคาจาร 
อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา ปญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม 
(Determinism) อนิยัตินิยม (Indeterminism) และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ปญหาเรื่อง
เวลาวาเวลามีจริงหรือไม (Is time real?) ความเปนจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาสํานักมัธยมิก 
(Madhyamika) ความเปนจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาสํานักโยคาจาร  
 

 ๖๐๓   ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 

  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฏีความรูของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสํานักตางๆ 
ในประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู ท่ีมาของความรู มาตรฐานในการตัดสินความรู ลักษณะของความเชื่อ
และความม่ันใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  
 

 ๖๐๓  ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Ethics 
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  ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันตก เชน ประโยชนนิยม (Utilitarianism) กรณีย
ธรรม (Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เนนศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑตัดสินความดี 
(Good) ความชั่ว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong)  นอกจากนี้ยังศึกษาอภิจริยศาสตร 
(Metaethics) และศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันออก  เชน พุทธจริยศาสตร จริยศาสตรของเชน 
เปนตน  พรอมกับวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยศาสตรรวมสมัย เชน ปญหาการทําแทง การฆาตัวตาย 
การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต การทําสําเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลลตนแบบ (Stem 
Cell Research) โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตรในพุทธปรัชญา  
 

 ๘๐๒ ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Chinese Philosophy 

  สัมมนาเก่ียวกับแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของมนุษย ทางสายกลาง ธรรมชาติและ
ความจริงของเตา แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง  ความรักสากล  สวรรค สวัสดิการสังคม  สํานักกฎหมายนิยม 
(Legalism) แนวคิดเรื่องการศึกษา แนวคิดวาดวยความดี ความชั่ว โดยเนนศึกษานักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวคิดและการพัฒนาทางสังคม เชน ขงจื่อ  เมงจื่อ เหลาจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ   เปนตน ในการศึกษาวิชา
นี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนิน
การศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 
 

 ๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Indian Philosophy 

  สัมมนาเก่ียวกับแนวความคิดทางปรัชญาอินเดีย เชน แนวคิดเรื่องโมกษะ กรรม การเกิด
ใหม เปาหมายสูงสุด พระพรหม ความหลุดพน จากสํานักจารวาก เชน นยายะ ไวเษศิกะ สังขยา โยคะ      
มีมางสา  เวทานตะ  อไวทะเวทานตะ พุทธะ เปนตน  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ี
เก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

๕) วิทยานิพนธ  
๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ       ๓๖   หนวยกิต 

    Dissertation 
     วิชานี้เปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตตองทําวิจัย เริ่มตั้งแตการหาประเด็น

ปญหา การเขียนโครงราง  การสอบโครงราง การเขียนวิจัยจนสําเร็จแลวนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ 
และการตีพิมพบทความวิจัย ท้ังนี้  ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยวาดวยวิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับ
วิทยานิพนธ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

(๓) คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรแบบ ๒.๒ จํานวน ๗๘ หนวยกิต  เปนหลักสูตรเนนวิจัยเขา
หองเรียนและทําวิทยานิพนธ  โดยทําวิทยานิพนธ ๔๘ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวม ๓๐ หนวยกิต ศึกษา
รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตจํานวน ๒๔ หนวยกิต และศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน ๒๐ หนวยกิต (เฉพาะผูไมจบ
ปริญญาโท สาขาปรัชญา ตองศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน)  ประกอบดวย 
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๑) หมวดวิชาบังคับ  

ก.   วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต  จํานวน  ๙ หนวยกิต  
๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  (๓) (๓-๐-๙) 

    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาท่ีสําคัญในพระไตรปฎก ประกอบดวย
แนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตรและอ่ืน ๆ ในการศึกษารายวิชานี้ นิสิต
ตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนิน
การศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 
      ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาสํานักตาง ๆ โดยเนนการวิเคราะหเหตุผลท่ีใชใน
หลักการ วิธีการ และจุดมุงหมายของการนําเสนอแนวคิดทางปรัชญานั้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
  
  ๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน เปนตน โดยผูบรรยาย
ตั้งคําถาม ใหนิสิตตอบพรอมแสดงเหตุผลท้ังในแงสนับสนุนและในแงคัดคาน  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

 ข.  วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต              
๘๐๒  ๑๐๔   งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา  (๓) (๓-๐-๙) 

    English Academic Works for Research in Philosophy 
  ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีสําคัญทางปรัชญาในภาคภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสิต
เกิดทักษะดานการอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ รูศัพทสํานวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมท้ังศึกษา
วิเคราะหรูปแบบ โครงสราง เนื้อหา และองคความรูใหมในงานวิชาการหรืองานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตลอดท้ัง
ศึกษางานพุทธปรัชญาท่ีมีความโดดเดนและมีผลกระทบอยางสูงตอการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญาในอดีต
และปจจุบัน  โดยเลือกศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ และตําราภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนิสิตมีทักษะ
ดานการอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ มีขอมูลและองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการคนควา วิจัยดาน
พุทธปรัชญา เพ่ือประโยชนในการคนควาขอมูลประกอบการทําวิจัย 
 
 

๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย   (๓) (๓-๐-๙) 
  Pali and Sanskrit Works for Research   
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  ศึกษางานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตจากคัมภีรสําคัญ เชน มิลินทปญหา วิมุตติมรรค  
วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี  สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร ลังกาวตรสูตร โดยเนนประเด็น
ปญหาทางปรัชญา เชน ปญหาเรื่องโลกหนา ปญหาเรื่องการคบเพ่ือน  แนวคิดเรื่องจิต ภพภูมิ  ปญญา 
กรุณา พระโพธิสัตว เปนตน เพ่ือประโยชนในการคนควาขอมูลประกอบการทําวิจัย  
 

๘๐๒  ๓๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม    ๓ (๓-๐-๙) 
    Post Modern Philosophy  
  ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาหลังสมัยใหม  เชน แนวคิดธรรมชาติของ
มนุษย แนวคิดเรื่องกฎหมาย แนวคิดเรื่องภาษา แนวคิดเรื่องความจริง แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่อง
เพศ เรื่องประวัติศาสตร  เปนตน โดยเนนศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาคนสําคัญ เชน วิตเกนสไตน 
(Witgenstein) ฟูโกลท (Michel Foucault) แมคอินไตน (Mcintyre) เดอรริดา (Jacques Derrida)      
ฮาเบอรมัส  (Jurgen Habermus) เลียวทารด (Jean-Francois Lyotard) เจมสัน (Fredric Jameson)  
แนนซ่ี  (Fean-Luc Nancy) วัตติโม (Gianni Vattimo) เปนตน  
 

๘๐๒  ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก โดยเนน
ศึกษาสติปฏฐาน ๔  รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย ลําดับข้ันตอนของการ
เจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน  
 

๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ    (๓) (๓-๓-๖) 
    Seminar on Dissertation 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ  การวิเคราะหและการ
สังเคราะหขอมูล การตีความในเชิงพรรณนา การอางอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการนําเสนอ
วิทยานิพนธ เนนตรวจสอบกระบวนการและความกาวหนาในการเขียนวิทยานิพนธของนิสิต  
 

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

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา 
แนวคิดจริยศาสตร เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค เนนวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีปรากฏ
อยูในภาษาบาลี ในแตละบริบท  
 

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

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา 
แนวคิดจริยศาสตร เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค เนนการอธิบายเพ่ือตรวจสอบ 
ความเชื่อมโยงแนวคิดทางปรัชญา และอธิบายพัฒนาการแนวคิดท่ีแฝงอยูในคัมภีรท้ังสอง  
 
           ๒) หมวดวิชาเอก ๖ หนวยกิต นิสิตตองศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หนวยกิต  
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      ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาสํานักตาง ๆ เนนวิเคราะหหลักการ วิธีการและ
จุดมุงหมายของการนําเสนอทฤษฎีทางปรัชญา  สรุปประเด็นสําคัญแหงทฤษฎีทางปรัชญา เนนวิธีการทาง
ตรรกศาสตร ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๓ ประเด็น  แลวจัดทําโครง
รางรายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารยประจําวิชา 
 
  ๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
  สมัมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน เปนตน โดยผูบรรยาย
ตั้งคําถาม ใหนิสิตตอบพรอมแสดงเหตุผลท้ังในแงสนับสนุนและในแงคัดคาน ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๓ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 
  ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา            ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
  สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา  เชน  ปญหาเก่ียวกับพระเปนเจา  กรรมและนิพพาน  
ภาษาศาสนา  ประสบการณทางศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเชื่อและความจริงทางศาสนากับความรู
ทางวิทยาศาสตร  ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๓ ประเด็น แลวจัดทํา
โครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 

๓) หมวดวิชาเลือก ๙ หนวยกิต นิสิตตองเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีกําหนดใหไมนอยกวา ๙ 
หนวยกิต   
 
  ๘๐๒  ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม    ๓ (๓-๐-๙) 
 Seminar on Philosophy of Phenomenology and 

Existentialism 
  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญของนักคิดกลุมอัตถิภาวนิยม เชน ปรัชญาของ
เซอเรน เกียรเกการด  เฟดริก นิตสเช คารล จัสเปรส  มารติน ไฮเดกเกอร  อัลแบรต กามูส  และฌอง-ปอล 
ซาตร และศึกษาแนวความคิดสําคัญในปรากฏการณวิทยา เชน การมุงอารมณ (Intentionality) สารัตถะ 
การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซ เบรนทาโน 
เอดมุนดฮุสเซิรล มารติน ไฮเดกเกอร แมรโล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร  ท้ังนี้ ใหวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม เพ่ือใหเห็นพัฒนาการทางดานแนวคิดดวย  
 
  ๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Western Philosophy 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๓๙ 

  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก เนนศึกษาประเด็นปญหาทางปรัชญา เชน ปญหาทาง
อภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร ของนักปรัชญาคนสําคัญในแตละยุค เชน  เพลโต อริสโตเติล โทมัส 
อไควนัส โทมัส ฮอบส  คารล มารก เปนตน ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตตองแสดงโครงสรางของรายงานอยาง
นอย ๑ เรื่อง  แลวดําเนินการศึกษาคนควาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา แลวเสนอผล
การศึกษาคนควาในชั้นเรียน  
 

๘๐๒  ๓๑๔ สัมมนาปญหาปรัชญาวิทยาศาสตร  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Science  
  ศึกษาปญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร  การอธิบายปรากฏการณการยืนยันความ
จริง  และความนาจะเปน  วิธีการทางวิทยาศาสตร  ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร การกําหนดขอบเขต
ของความเปนและความไมเปนวิทยาศาสตร  ในการศึกษาวิชานี้  นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
รายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงานดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
และเสนอผลการศึกษา  
 
  ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา     (๓) (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Language 
  ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนของปรัชญาภาษา  ทฤษฎีความหมาย  ความสัมพันธระหวาง
ภาษากับความจริง  ธรรมชาติของภาษา  ของนักปรัชญาตะวันตก เชน วิตเกนสไตน เบอรทัน รัสเซลล ฟรีเก
เปนตน และนักปรัชญาตะวันออก เชน  ธรรมกีรติ ปรัชญานยายะ เปนตน  
 
 ๔) หมวดวิชาพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต (สําหรับผูไมจบสาขาวิชาปรัชญาโดยตรง)  
 ๘๐๒ ๓๒๑  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒                  ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Reasoning 2  

ศึกษาหลักการและวิธีการใชเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย (Inductive) แบบ
เปรียบเทียบ วิธีการใหเหตุผลแบบมิลล เหตุผลวิบัติ (Fallacy) การใหเหตุผลในปรัชญาเชน ทฤษฎีจตุโกฏิ
ของนาคารชุน   โดยศึกษากรณีตัวอยางงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ของนัก
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แลวพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห
ประเด็นปญหาตามกรอบการใหเหตุผลนั้นๆ 
 

 ๖๐๓   ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Metaphysics 

  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤฏีความจริงในปรัชญาตะวันตก เชน แนวคิดของเพลโต
อาริสโตเติล เรอเน เดสการดส บารุก สปโนซา กอตตฟริค วิลเฮลม ไลบนิช จอรจ เบิรกลีย เดวิด ฮูม      
อิมมานูเอล คานต  เกออรก วิลเฮลม  ฟรีดริช เฮเกล และปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน 
และพุทธปรัชญา รวมท้ังการปฏิเสธอภิปรัชญาโดยนักปฏิฐานนิยม และแนวโนมในอนาคตของอภิปรัชญา 
 

 ๖๐๓   ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๐ 

  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฏีความรูของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสํานักตางๆ 
ในประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู ท่ีมาของความรู มาตรฐานในการตัดสินความรู ลักษณะของความเชื่อ
และความม่ันใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  
 

 ๖๐๓  ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Ethics 

  ศึกษาจริยศาสตรในปรัชญาตะวันตกและตะวันออกของสํานักตางๆ เชน สํานักสัมพัทธ
นิยม และสํานักสัมบูรณนิยม แนวคิดเรื่องความดีงามสูงสุดของชีวิต เกณฑตัดสินความดี-ความชั่วทางจริย
ศาสตร ทฤษฏีอภิจริยศาสตร (Metaethics) และวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยศาสตรรวมสมัย เชน 
ปญหาการทําแทง การฆาตัวตาย การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต การทําสําเนาพันธุกรรม (Cloning) 
และการวิจัยเซลลตนแบบ (Stem Cell Research) โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตรใน
พุทธปรัชญา 
 

 ๘๐๒ ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Chinese Philosophy 

  สัมมนาเก่ียวกับแนวความคิดทางปรัชญาของจีนโบราณสํานักตาง ๆ เชน ปรัชญาสํานักหยู 
สํานักขงจื้อ สํานักเตา และสํานักฝาเจีย จากคัมภีรสําคัญของนักปรัชญาแตละสํานักท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ประเด็นปญหาใหม ๆ ในปรัชญาจีนจากเอกสารบทความ และหนังสือวิชาการทาง
ปรัชญาปจจุบัน ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น แลวจัดทําโครง
รางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
อาจารยประจําวิชา 
 

 ๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Indian Philosophy 

  สัมมนาเก่ียวกับแนวความคิดทางปรัชญาอินเดียโบราณสํานักตาง ๆ จากคัมภีรสําคัญของ
แตละสํานักท้ังในภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ประเด็นปญหาใหม ๆ ในปรัชญาอินเดียจากเอกสาร 
บทความ และหนังสือวิชาการทางปรัชญาปจจุบัน ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยาง
นอย ๓ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผล
การศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 

๕) วิทยานิพนธ  
๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ          ๔๘    หนวยกิต 

    Dissertation 
วิชานี้เปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตตองทําวิจัย เริ่มตั้งแตการหาประเด็น

ปญหา การเขียนโครงราง  การสอบโครงราง การเขียนวิจัยจนสําเร็จแลวนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ 
และการตีพิมพบทความวิจัย ท้ังนี้  ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยวาดวยวิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับ
วิทยานิพนธ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๑ 

๓.๒ ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย                  

 ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร  
  ๑. บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 
 

ตําแหนง ชื่อ-นามสกุล/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จ ปจบ 
ภาระงานภายในหลักสูตร 

และรายวิชาที่สอน 

อาจารย พระราชวรเมธ,ี ดร. 
(ประสิทธิ์ พรหฺมรํสี) 

Ph.D. (Philosophy) U. of Madras, 
India 

๒๕๓๘  -สัมมนาพุทธปรัชญาใน
พระไตรปฎก 

  
 ๓๗๓๐๕๐๐๖๘๒XXX M.A. (Philosophy)  U. of Madras, 

India 

๒๕๓๑    

  พธ.บ.(ปรัชญาศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๒๗  

  ป.ธ.๕ บาลีสนามหลวง ๒๕๒๔  

ศาสตราจารย ศ.ดร. สมภาร พรมทา อ.ด. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

๒๕๓๔  -ปรัชญาจีน 
 -ปรัชญาอินเดียรวมสมัย 

  อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

๒๕๓๑  -ปรัชญาภาษา 
 -ปรัชญาวิทยาศาสตร 

  พธ.บ. (ครุศาสตร) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๒๔   
 

ผูชวย พระครูโกศลศาสนบัณฑิต* Ph.D.(Philosophy) BHU., India ๒๕๔๑ - ปรัชญาการศึกษา 

ศาสตราจารย (พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.) พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๗ - สัมมนาวิทยานพินธ 
 ๓๔๓๕๐๑๒๒๔XXX พธ.บ. (การบริหาร

การศึกษา) 
ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๑ - สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา 

  ป.ธ.๓, พ.ม. บาลีสนามหลวง ๒๕๒๘  
 

อาจารย พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ,ดร. Ph.D. (Philosophy) Mysore U., India ๒๕๕๔  - ญาณวิทยาวิเคราะห 

 (ยุนิรัมย) พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๔๙  - กรรมฐาน 

 ๓๓๑๐๑๐๐๐๗๗XXX พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๔๕  
  ป.ธ.๖ บาลีสนามหลวง ๒๕๔๔  

 
อาจารย  พระมหาพรชยั สิริวโร,ดร.* Ph.D. (Philosophy) U. of Pune, India ๒๕๕๔ - อภิปรัชญาวิเคราะห 

 (ศรีภักดี) M.Phil.(Philosophy) Delhi  U. India ๒๕๔๘ - จริยศาสตรวิเคราะห 

 ๓๓๔๑๕๐๐๔๗XXX M.A.(Ethical Studies)  ม.มหิดล ๒๕๔๔ - ระเบียบวิธกีารวิจัยทาง
ปรัชญา 

  B.A. (English) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙ - ภาษาอังกฤษ 

  ป.ธ.๗ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๗  - ปรากฏการณวิทยา   
 

อาจารย พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ดร. ปร.ด. (ปรัชญา) ม.อัสสัมชัญ ๒๕๕๘  -ญาณวิทยาวิเคราะห 

 (เขียนวงศ) 
๓๓๓๐๑๐๑๒๐๖XXX 

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

๒๕๓๙  -สุนทรียศาสตร 
 -จริยศาสตรธุรกิจ 

 พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๕  

  ป.ธ.๔ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๒  
 

รอง 
ศาสตราจารย 

รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมติ 
๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗ XXX 

Ph.D. (Pali & 
Buddhist Studies) 

Banaras Hindu 
University 

๒๕๓๙ - งานนิพนธภาษาบาลีและ
สันสกฤตเพื่อการวิจัย 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๒ 

ตําแหนง ชื่อ-นามสกุล/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จ ปจบ 
ภาระงานภายในหลักสูตร 

และรายวิชาที่สอน 

  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม. มหาจุฬาฯ  ๒๕๓๖ - การใชภาษาบาลี ๑ 
- การใชภาษาบาลี ๒ 

  พ.ธ.บ.  (ปรัชญา) ม. มหาจุฬาฯ ๒๕๒๗  
  ป.ธ. ๙ บาลีสนามหลวง ๒๕๒๔  

 

 
๒. วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 

ตําแหนงทาง ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปจบ ภาระงานภายในหลักสูตร 
และรายวิชาที่สอน 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พระครูภาวนาโพธิคุณ*** Ph.D. (Philosophy) 
 
 
 
 

U. of Pune, India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ
๐๕๐๖(๒)/๒๙๒๐ 

๒๕๔๕ - ๘๐๒ ๑๔๒  
งานวิชาการภาษาอังกฤษ
เพื่อการวจิัยเชิงปรัชญา 
 

 ๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙ M.A. (Philosophy) U of  Pune, India ๒๕๔๒   - ๘๐๒ ๒๐๓  
ระเบียบวธิีวิจยัชั้นสูงเชิง
ปรัชญา 
 

  M.A. (Political 
Science) 

Tilak College, 
India 

๒๕๓๘ - ๘๐๒ ๓๒๐ 
สัมมนาปรัชญาอินเดีย 
 

  พธ.บ.(พุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๔ 
 

- ๘๐๐ ๓๐๖ 
วิปสสนากรรมฐาน 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ดร .จักรพรรณ  วงศพรพวัณ*** 
   

Ph.D.(Philosophy) 
 

Magadh 
University, India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ
๐๕๐๖(๒)/๓๒๒๒ 

๒๕๔๖ - ๖๐๓ ๓๐๖ 
 อภิปรัชญาวิเคราะห 
 

 ๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑ M.A. (Pali& 
Buddhist Studies) 
 

Banaras Hindu 
University, 

India 

๒๕๔๔ - ๖๐๓ ๓๑๕ 
สุนทรียศาสตร 
 

  M.A.(Philosophy) 

 
 
  

University of 
Madras, India 
ใบเทียบวุฒิเลขท่ี
ศธ๐๕๐๖ )๒)/

๑๓๑๒๘ 

๒๕๔๑ - ๘๐๒ ๓๑๙  
สัมมนาปรัชญาจีน 

  พธ.บ.(ปรัชญา) 
ป.ธ.๖ 

ม .มหาจุฬาฯ 
บาลีสนามหลวง 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๒ 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ดร.จรัส  ลีกา*** Ph.D.(Philosophy) Magadh  
University, 
India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ
๐๕๐๖(๒)/๓๒๓๔ 

๒๕๔๙ - ๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตรเบื้องตน 
 

 ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕ M.A.  (Indian 
Philosophy) 

University  of  
Madras,India 
ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ

๒๕๓๘ 
 

- ๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนา
พุทธปรัชญาใน

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๓ 

๐๕๐๖(๒)/๑๒๐๙๓ พระไตรปฎก 
  พธ.บ.(ศาสนา)  ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๕ - ๖๐๓ ๓๐๘ จริย

ศาสตรวิเคราะห 
  ป .ธ.๗  บาลีสนามหลวง ๒๕๓๔ - ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณ

วิทยาวิเคราะห 
อาจารย พระมหาบรรจง สริิจนฺโท ,

ดร.           
Ph.D.(Philosophy) U of Madras, 

India 
ใบเทียบวุฒิเลขท่ี
ศธ๐๕๐๖(๒)/

๑๒๘๕๓  

๒๕๕๘ - สัมมนาปญหาใน
ปรัชญาตะวันออก 

 ๓ ๔๑๑ ๒๐๐ ๑๐๐ ๙๘ ๑ พธ.ม.(ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙   

  พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๖  
  ป.ธ.๓  บาลีสนามหลวง ๒๕๓๓  

 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต ศศ.ม.(ปรัชญา) ม.ขอนแกน ๒๕๔๘  

 ๓ ๔๔๐๙ ๐๐๑๔๒ ๑๐ ๔ 

 
ศษ.บ.(ปฐมวัย) ม.สุโขทัยธรร

มาธิราช 

๒๕๓๕ - สัมมนา
พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม 

  พธ.บ.(ศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๔๕  

หมายเหตุ:* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   
 

๔. ขอกําหนดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ   
      ๔.๑ คําอธิบายโดยยอ  

๔.๑.๑ นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิต สะสม
ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต  มีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

๔.๑.๒ วิทยานิพนธตองมีเนื้อหาประกอบดวยจํานวนบทอยางนอย  ๕ บท  แตไมเกิน  ๗ บท 
โดยมีกระบวนการ ข้ันตอน ดังนี้ 
  ครั้งท่ี ๑  สอบโครงรางวิทยานิพนธ 
  ครั้งท่ี ๒  นําเสนองานตอสาธารณะ (Public Hearing)  

ครั้งท่ี ๓  สอบปองกันวทิยานิพนธ  
๔.๑.๓ การลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
๔.๑.๔ นิสิตมีสิทธิเสนอขอสอบวิทยานิพนธ เม่ือไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร มีหนวยกิต

สะสมและผลคะแนนผานเกณฑประเมินของมหาวิทยาลัย ผานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ผานการสอบ
วัดคุณสมบัติรายวิชาท่ีกําหนด ผานการสอบภาษาตางประเทศ และผานการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตครบ  ๖  
ภาคการศึกษาปกติแลว 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๔ 

๔.๑.๕ การเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธ  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ นําเสนองานตอ
สาธารณะ (Public Hearing) และการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐   

         ๔.๒  กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลวิทยานิพนธ  ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดท่ี ๖  การประเมินผลวิทยานิพนธ  ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ 
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หมวดที ่๔  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality  
    มีมารยาททางกายและวาจาท่ีเหมาะสม 
    ตามกาลเทศะ 
 

มีการฝกฝนดานระเบียบวินัยกิริยามารยาทท้ังทางกายและ
วาจาท่ีเหมาะสม เชน การแตงกาย การพูด 

๒. A – Awareness   
    รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการสงเสริมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ปจจุบันในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness  
    มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
 

มีการสงเสริมใหนิสิตมีศรัทธาอุทิศตน ใหบริการวิชาการ แก
สังคมและองคกร 

๔. A – Ability   
    มีความสามารถในการแกปญหา  
 

มีการสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการแกปญหาตนเองและสังคม 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปญหา (Problem-
Based Learning: PBL) เพ่ือนําไปสูการคิดแกไขปญหานั้น ๆ 
ตามกระบวนการคิดทางปรัชญา 

๕. C – Curiosity   
    มีความใฝรูใฝคิด  
 

มีการสงเสริมใหนิสิตแสวงหาความรูรอบดาน  คิดสรางสรรค 
ตอยอดองคความรู ดวยการศึกษาคนควาวิจัย วิเคราะห 
สังเคราะห และวิจารณประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม 

๖. H - Hospitality  
   มีน้ําใจเสียสละเพ่ือสวนรวม  

มีการสงเสริมใหนิสิตมีจิตอาสาในการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตาง ๆ เชน กิจกรรมสังคมสงเคราะห 
กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

๗. U – Universality  
    มีโลกทัศนกวางไกล  

มีการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือสรางเสริมประสบการณดานปรัชญา 

๘. L – Leadership  
   มีความเปนผูนําดานจิตใจและปญญา  

มีการสงเสริมใหนิสิตวางตนเปนแบบอยางดานจิตใจและ
ปญญา  

๙. A – Aspiration  
    มีความมุงม่ันพัฒนาตนใหเพียบพรอม 
    ดวยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการสงเสริมใหนิสิตฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูร
ณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมไวในรายวิชาตางๆ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

      ๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม (Moral and Ethics) 

            ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๖ 

                     นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในคุณคาของการดําเนินภารกิจ ท่ีสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การทําประโยชน การปองกันและการแกไขปญหา และการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางราบรื่น โดยมีคุณสมบัติสรุปพอสังเขปดังนี้  
        (๑) ตระหนักรูในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
        (๒) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
        (๓) มีการพัฒนาลักษณะความมีวินัยเพ่ิมข้ึน 
        (๔) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขปญหาขอ
ขัดแยงไดอยางถูกตองเหมาะสม 
        (๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
        (๖) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมถึงเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยสามารถวิเคราะหปญหาทางจริยธรรมท่ีเกิดและสงผลกระทบตอสังคมได 
        (๗) เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
        (๘) การยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยูรวมกันอยางสันติ 

             ๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                    เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี ้
        (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง แตงกาย
เหมาะสมกับสถานภาพนิสิต มีความรับผิดชอบในการเขาเรียนและการสงงานตรงเวลา  
        (๒) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
        (๓) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคม และในการวิจัย 

           ๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                    มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลัง
สําเร็จการศึกษา ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี ้
        (๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลา การทํางานเสร็จและสงงานตามกําหนด  
        (๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวม
กิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 
        (๓) ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
        (๔) ผูเรียนประเมินตนเองและประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบ
วัดผล        
        (๕) ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิต และ
ประเมินจากผูปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม  
 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๗ 

๒.๒ ดานความรู (Knowledge) 

      ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 
               นิสิตมีความรูและเชี่ยวชาญท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ มีความในการวิจัยสรางนวัตกรรมใหมท่ีสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตอสังคมได และมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังตอไปนี้ 
 (๑) มีความรูความเชี่ยวชาญในกระบวนการคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห  
 (๒) มีความใฝรู ใฝคิดสรางสรรคในงานวิชาการดานปรัชญา และสามารถบูรณาการองคความรูใน
ปรัชญากับศาสตรสมัยใหมได 
 (๓) สามารถพัฒนาสรางสรรคองคความรูใหมจากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความตองการทางสังคม
ในดานวิชาการดานปรัชญา 
 (๔) มีโลกทรรศนกวางไกลและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
      ๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานความรู หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดังนี้ 
 (๑) การจัดการเรียนรูใหนิสิตเปนผูมีทักษะการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห เชน ใหมี
การนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 
 (๒) การจัดการเรียนรูใหนิสิตมีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงฝายเดียว 
 (๓) การจัดการเรียนรูใหนิสิตสรางสรรคแนวคิดผานงานวิจัย โดยศึกษาโจทยทางสังคม  ท้ังใน
รายวิชาท่ีเก่ียวของและวิทยานิพนธ  
 (๔) การจัดการเรียนรูใหนิสิตใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของเพ่ือรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

      ๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการ
ดังตอไปนี ้
 (๑) การทดสอบยอย  
 (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
 (๓) การวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
 (๔) การนําเสนอผลงาน  
 (๕) การนําความรูไปประยุกตใชใหสัมพันธกับศาสตรสมัยใหม 
 (๖) การสอบประมวลความรู  
 (๗) การสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด และสอบความรูภาษาท่ีหลักสูตรกําหนด  
          (๘) การสอบวิทยานิพนธ 
 
 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๘ 

          ๒.๓ ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

                ๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                   นิสิตมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค โดยใชองคความรู
ทางวิชาชีพท่ีเรียนมาท้ังภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ และประสบการณจริง มาบูรณาการใชในการแกไขปญหา 
การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนท้ังตอ
ตนเองและสังคม โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังตอไปนี้ 
        (๑) สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือการ
พัฒนาและสรางสรรคงานวิจัยทางดานปรัชญาอยางเหมาะสม 
        (๒) สามารถสืบคนขอมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
สังเคราะห และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจาก
ภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูง 
                  (๓) สามารถประยุกตใชผลงานวิจัยและองคความรูทางดานปรัชญาในการสรางสรรคงาน
วิชาการใหดีมีคุณภาพและลึกซ้ึงมากข้ึน 
                  (๔) สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดําเนินการหรือแกไขปญหาไดภายใตสถานการณท่ี
เรงดวนและมีความเสี่ยง 
                  (๕) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการท่ีสําคัญ ในเรื่องท่ี
ซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
                  (๖) สามารถทํากิจกรรมศาสนสัมพันธในระดับชาติและนานาชาติ 
                  (๗) สามารถตีความและทําความเขาใจความรูทางดานปรัชญาและศาสนา 

           ๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                   เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี ้  
                (๑) เนนการฝกทักษะดานการคิดและการสรางสรรคงานวิชาการ  
       (๒) เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานวิจัยอยางจริงจัง   
       (๓) เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับการวิจัยคนควาในสถานการณจริง โดยใช
ปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  
       (๔) เนนการอภิปรายกลุม 
 

          ๒.๓.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                    ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  
        (๑) วัดผลจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
        (๒) วัดผลจากการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
        (๓) วัดผลจากการนําเสนอผลงาน  
       (๔) วัดผลจากการอธิบาย การถามและตอบคําถาม  
        (๕) วัดผลจากการโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 
       (๖) วัดผลจากการอภิปรายกลุม 

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๔๙ 

          ๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
Responsibilies) 

                ๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                      นิสิตมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค สามารถในการปรับตัวเขากับกลุมคนตางๆ ได มีความ
เคารพและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและสังคม มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี เรียนรูและ
พัฒนาตนเอง และสังคมอยางตอเนื่อง โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังตอไปนี้ 
        (๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ท้ังตอหนาท่ี องคกร 
และสังคม  
        (๒) มีความสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมท้ังวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        (๓) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูของตนเอง องคกร และสังคม และมี
ความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําองคกร แกไขปญหาท่ี
มีความซับซอนสูงมากดวยตนเอง และเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
        (๔) มีความสามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน และมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
        (๕) มีภาวะการเปนผูนําท่ีโดดเดนในองคกร บริหารการทํางานเปนทีม และภาวะการเปนผู
ตามในทีมไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 
และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ 

                ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 
                    เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
        (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียน
และผูสอน  
        (๒) จัดใหมีกิจกรรมฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีม
และการทํางานวิจัย  
                  (๓) จัดใหมีกิจกรรมฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
                  (๔) จัดใหมีกิจกรรมฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
        (๕ )  จั ด ให มี กิจกรรมฝกฝนการประสานงานกับผู อ่ืน ท้ั งภายในและภายนอก
สถาบนัการศึกษา 

          ๒.๔.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 
                    ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
         (๑) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการ
เรียนการสอน เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง  

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๐ 

        (๒) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  
         (๓) สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การ
นําเสนอผลงาน การทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

          ๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

               ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
                   นิสิตสามารถประยุกตใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติและคณิตศาสตร ใน
การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลหรือสถานการณตาง ๆ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการ
ทํางานวิจัยได สามารถเรียนรูศาสตรทางดานวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรูจักนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ใหเกิดประโยชนตอสังคม โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังตอไปนี้ 
                 (๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  
โดยเฉพาะทางดานปรัชญาในเชิงลึกไดเปนอยางด ี
                 (๒) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การ
อาน การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
                 (๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือ
โครงการคนควาท่ีสําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทาง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
                 (๔) สามารถบริหารจัดการขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและวิจัย 

          ๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
        (๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การวิจารณ การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนควาและนําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
        (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย  
       (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาทางปรัชญาและการทํางานวิจัย 
        (๔) จัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดทักษะในการบริหารจัดการขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและวิจัย 

          ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี ้

 



มคอ.๒   หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ๕๑ 

        (๑) การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและวิจารณทฤษฎีหรือแนวคิดใหม ๆ  
       (๒) การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 

 



มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา  ๕๒ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรมจรยิธรรม ๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทางปญญา 

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะหการส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 

สัมมนาพุทธปรัชญาใน
พระไตรปฎก 

                                       

พระพุทธศาสนากับศาสตร
แหงการตีความ  

                                      

ระเบียบวิธีวิจยัช้ันสูงทาง
ปรัชญา   

                                             

งานวิชาการภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา    
                                       

งานนิพนธภาษาบาลีและ
สันสกฤตเพ่ือการวิจัย   

                                       

วิปสสนากรรมฐาน                                         

การวิเคราะหเชิงปรัชญา                                         

 



มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา  ๕๓ 

รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทางปญญา 

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะหการส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 

สัมมนาปญหาในปรัชญา
ตะวันออก  

                                          

สัมมนาปญหาปรัชญา
ศาสนา   

                                          

สัมมนาปรัชญา
ปรากฏการณวิทยา
และอัตถิภาวนิยม  

                                        

สัมมนาปญหาในปรัชญา
ตะวันตก  

                                          

สัมมนาปญหาปรัชญา
วิทยาศาสตร  

                                        

ปรัชญายุคหลังสมยัใหม                                         

การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒                                          

อภิปรัชญาวิเคราะห                                          

 



มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา  ๕๔ 

รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทางปญญา 

๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะการ
วิเคราะหการส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ญาณวิทยาวิเคราะห                                          

จริยศาสตรวิเคราะห                                         

ปรัชญาภาษา                                        

สัมมนาปรัชญาจีน                                         

สัมมนาปรัชญาอินเดีย                                         

วิทยานิพนธ                                                     

 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๕ 
 

หมวดท่ี ๕ 
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
       เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยัน
หรือสนับสนุนวานิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาเปนอยางนอย 

  ๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
           การทวนสอบในทุกรายวิชา ท้ังทางทฤษฎี การปฏิบัติการวิจัย การสัมมนา การทําวิทยานิพนธ  
จะตองสอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนใน
การออกขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการ
ประเมินขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมิน
อาจารย และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาปรัชญาเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 ๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
          การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของดุษฎีบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลท่ีไดมา
เปนขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอน โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้ 
             ๒.๒.๑ สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการไดงานทําหรือ
ศึกษาตอตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากดุษฎี
บัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
             ๒.๒.๒ ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 

 ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ตอความรูความสามารถท่ีไดเรียนรูจากหลักสูตร ท่ีใชใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งท่ี
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงรับบัณฑิตท่ีสําเร็จจากหลักสูตรเขาศึกษาตอ
เพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน โดยประเมินทางดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๖ 
 

 ๒.๒.๖ ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 ๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธท่ีสามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน 
  (๑) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร 
  (๒) จํานวนสิทธิบัตร 
  (๓) จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
  (๔) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมวด ๖ การสําเร็จการศึกษา) 
 

หมวดที ่๖  
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
       มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสูตรท่ีสอน โดยสาระประกอบดวย 
         ๑.๑ บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน 
         ๑.๒ สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ 
         ๑.๓ หลักสตูร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาปรัชญา และมีอาจารย
อาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ีใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปน
อาจารยในสาขาวิชาปรัชญา มีการนิเทศการสอนภาคทฤษฎีท่ีตองสอน และมีการประเมินและติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
        ๒.๑ สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางสมประสบการณในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องท้ังอาจารยเกาและอาจารยใหม โดยการสนับ
ดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
        ๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
        ๒.๓ การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม  
        ๒.๔ มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาปรัชญา 
        ๒.๕ สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่๗  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

๑. การบริหารหลักสูตร 
      จัดใหมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทํารายวิชา) แตละรายวิชาท่ีเปด
สอนในหลักสูตร  พรอมท้ังมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยดําเนินการตามรายละเอียดตอไปนี้ 
        ๑.๑ มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
        ๑.๒ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
         ๑.๓ มีอาจารยประจําหลักสูตรท้ังอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ (ผูทรงคุณวุฒิ) อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ (ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
        ๑.๔ มีการพัฒนาทักษะการสอนและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารย 
        ๑.๕ มีการประเมินและวิเคราะหขอสอบใหไดมาตรฐาน 
        ๑.๖ มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตร 
 ๑.๗ มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ 
        โดยใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหัวขอหลัก ดังนี้ 
    ๑.๗.๑. การทําวิทยานิพนธ 
    ๑.๗.๒. การสอบวัดคุณสมบัติ มีสอบวัดคุณสมบัติภาษา ๒ ภาษา สอบวัดคุณสมบัติ ๓ 
รายวิชา(สาํหรับแบบ ๒.๑) 
    ๑.๗.๓. การสอบวิทยานิพนธ       
  

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
๑. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนิสิตสามารถกาวทัน
หรือเปนผูนําในการสรางองค
ความรูใหมๆ ท า ง ดาน ปรัชญา 
๒. กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู มี
แนวทางการ เรี ยน ท่ีสร า ง ท้ั ง
ความรูความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพท่ีทันสมัย 
๓. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพและตรง
ตามมาตรฐาน 
๔. มีการประเมินมาตรฐานของ

๑. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพดานปรัชญาใน
ระดับสากลหรือระดับชาติ 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดย มีการ พิจ ารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ ๕ ป 
๓. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรี ยน ให มี ท้ั งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติการวิจัย และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา
วิชาใหนิสิตได ศึกษาความรู ท่ี
ทันสมัยดวยตนเอง 

๑. หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานปรัชญา มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรงุ
สมํ่าเสมอ 
๒.จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัต ิ
และวิชา เรียน ท่ี มีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดวยตนเอง 
๓. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณ 
วุฒิประสบการณ และการพัฒนา
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ ๔. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู 

และผูชวยสอน เพ่ือกระตุนให
นิสิตเกิดความใฝรู 
๕. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เปนผูมีประสบการณในการสอน
ในระดับปริญญาเอกหลายป  มี
อัตราจํานวนคณาจารยประจําไม
นอยกวาเกณฑมาตรฐานและมี
ตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ 
๖. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการ และ เปน
ผู เ ชี่ ย วช าญทางวิ ช าชี พด าน
ปรัชญา หรือในดานท่ีเก่ียวของ 
๗. สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเก่ียวของ ท้ังในและ
ตางประเทศ 
๘. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู ท ร ง คุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก ๔ ป 
๙. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต 
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูล
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการ 
๑๐.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โ ด ย ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

อบรมของอาจารย 
๔.จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
๕. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยผูสอน และการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดยนิสิต 
๖.ประเมินผลโดยคณะกรรม การ
ท่ีประกอบดวยอาจารยภายใน
บัณฑิตวิทยาลัยทุก ๒ ป 
๗.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ ๔ ป 
๘.ประเมินผลโดยดุษฎีบัณฑิตผู      
สําเร็จการศึกษาทุก ๆ ๒ ป 
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๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน   

๒.๑. การบริหารงบประมาณ 
       บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือ

ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต   

๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
          บัณฑิตวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง ซ่ึงมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาปรัชญา
ดังนี้ 
   ในปการศึกษา ๒๕๕๔ มีตําราภาษาไทย      ๙๔,๓๐๑ เลม 
     ตําราภาษาอังกฤษ         ๒,๗๙๐ เลม 
     วารสารภาษาไทยและอังกฤษ          ๙๑ ชื่อเรื่อง 

ฐานขอมูลออนไลน         ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชื่อเรื่อง 
          บัณฑิตวิทยาลัยมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เชน VCD, DVD, CD-ROM, แผนท่ี, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ (Journal-Link) และฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  
          บัณฑิตวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตําราวิชาการทางปรัชญา และการสืบคนผาน
ฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมีหนังสือ ตําราดานปรัชญาและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะให
สืบคนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

 ๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
            มีการประสานงานกับหองสมุดประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ี
จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย และในสวนของบัณฑิตวิทยาลัยมีการสั่งซ้ือหนังสือ 
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง เพ่ือใหบริการหองสมุดยอยทุกปการศึกษา 

๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
          มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือ
เขาหองสมุดประจําบัณฑิตวิทยาลัยและทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจาหนาท่ี ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย 
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๓. การบริหารคณาจารย        

      ๓.๑ การรับอาจารยใหม 
         มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาปรัชญา 

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
         คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดดุษฎี
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
         สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นทางสาขาวิชาปรัชญา จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยาย โดยท่ีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษา
อยางต่ําเปนปริญญาเอก หรือรองศาสตราจารย หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
        บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรูดาน
วิชาการปรัชญาท่ีใชการได 

๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
        บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก 

๕. การสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนิสิต 

๕.๑. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนิสิต 
        คณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนจะตองทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  (Office hours) 
เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงจะคอยชี้แนะกระบวนการ
ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการวิจัย และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและการ
ประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนิสิตไดมีการพัฒนาตนเอง 
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๕.๒. การอุทธรณของนิสิต 
         บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเพ่ือใหนิสิตสามารถยื่นอุทธรณ ในกรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับ
ผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน 
และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ซ่ึงจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยกอนประกาศใช   

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
       ๖.๑ มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาด สังคม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเปดและ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ ๕ ป 

  ๖.๒ มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา) 
 ๖.๓ มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใหไดขอมูล
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
   ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ป การศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF  ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑-๕ 
และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X x 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

X X X x 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

X X X x 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ &๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X x 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X x 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน
มคอ.๓ &๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

X X X  

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.๗ ปท่ีแลว 

 X X  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 
๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน  
X X X x 

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X x 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ตอป 

X X X x 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

  X x 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X x 

 

หมวดที ่๘  
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธการสอน 
กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวนิสิต โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต 
การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหนิสิตเขาใจได ก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวานิสิตมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ในโอกาสตอไป 

 ๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน 

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชีแ้จงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
ดําเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจารยสามารถ

ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงข้ันตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับ
ศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
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๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใช

บัณฑิต 
       ๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

 ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗  โดยคณะกรรมการประเมิน

อยางนอย ๓ คน ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูลการประเมินท้ังหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน

ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาในรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา 
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รายละเอียดในการพัฒนา ปรับปรุง และตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 

 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้  มีสาระสําคัญดังนี้ 
  

๑. ปรับปรุงอาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๘.๑ อาจารยมหาวิทยาลยั 
๘.๒ นักวิชาการดานการศึกษา 
๘.๓ นักวิจัยทางปรัชญาและพุทธปรัชญา 
๘.๔ ท่ีปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน 

เชน ราชบัณฑิต นักเจรจา เปนตน  
๘.๕ ประกอบอาชีพอิสระ 
๘.๖ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาปรัชญา 

๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครู อาจารยในสถาบันการศกึษา 

นักวิชาการ  
๘.๒  นักบริหาร นักพัฒนา นักวิเคราะหและ

ประเมินแผนและนโยบายขององคกร   
๘.๓  นักวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา และ

วัฒนธรรม   
๘.๔  นักเขียน นักเทศน(พระ)  
๘.๕  นักการเมือง นักวิพากษ 
๘.๖  นักฝกอบรมคณุธรรมจริยธรรม วิทยากร

ดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
๘.๗  ท่ีปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน 

เชน ราชบัณฑิต นักเจรจา เปนตน  
๘.๘  ประกอบอาชีพอิสระ เชน นักวิจารณ

ภาพยนตร นักวิจารณสังคม ผูนําองคอิสระ 
เปนตน   

๘.๙  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา 

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

 
๒. ปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
บัณฑิตวิทยาลัย 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลกัสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
๑. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. 
 

๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต 
    (พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.) 

ปรับใหสอดคลองกับ
ขอบังคับของ สกอ. และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ๒. พระมหาดนัยพัชร คมภีรปฺโญ,ดร. 

 
๒. รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมติ 
 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
    (ศรีภักดี) 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
    (ศรีภักดี) 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๗ 
 

วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ปรับใหสอดคลองกับ

ขอบังคับของ สกอ. และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

๒. ผศ.ดร.สุวิน  ทองปน ๒. ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศพรพวัณ 

๓. ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศพรพวัณ ๓. ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 

     

 
๓. ปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
๑) พระราชวรเมธี, ดร. 
    (ประสิทธ์ิ พรหมฺรสํ)ี 

๑)  พระราชวรเมธี, ดร. 
    (ประสิทธ์ิ พรหฺมรํสี) 

ปรับใหสอดคลองกับ
ขอบังคับของ สกอ. และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ๒)  พระครโูกศลศาสนบัณฑิต 

     (พระมหากฤษณะ ตรโุณ, ผศ.ดร.) 
๒)  พระครโูกศลศาสนบัณฑิต*  
     (พระมหากฤษณะ ตรโุณ, ผศ.ดร.) 

๓)  พระมหาดนัยพัชร คมภีรปโฺญ,ดร ๓)  พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ,ดร.  
     (ยุนิรัมย) 

๔)  พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
     (ศรีภักดี) 

๔)  พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร.* 
    (ศรีภักดี) 

๕) พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ดร.  
    (เขียนวงศ) 

๕)  พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ดร. (เขียนวงศ) 
 

- ๖) รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิต* 
- ๗) ศ.ดร. สมภาร พรมทา 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  
 วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๑) พระครภูาวนาโพธิคณุ 

(พระสมชาย  กนฺตสีโล,ผศ.ดร.) 

๑)  พระครภูาวนาโพธิคณุ,ผศ.ดร.*** 

(พระสมชาย  กนฺตสีโล,ผศ.ดร.) 

ปรับใหสอดคลองกับ

ขอบังคับของ สกอ. และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร ๒)  รศ.อุดม  บัวศร ี ๒)  ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศพรพวัณ*** 

๓)  ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศพรพวัณ ๓)  ผศ.ดร.จรัส  ลีกา*** 

๔)  ผศ.ดร.จรัส  ลีกา ๔)  พระมหาบรรจง  สิริจนฺโท,ดร. 

๕) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปน ๕)  พระโสภณพัฒนบัณฑติ,รศ. 

*** อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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๔. ปรับปรุงสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนท่ีตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร และผลกระทบ 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        สถานการณของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกา
ภิวัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเปาหมายการพัฒนา
ประเทศไทย ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๘  และตอเน่ืองมาจน
ฉบับท่ี ๑๑  ในปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับการ
แกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสราง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให เขมแข็งและมี
ภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  
ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียัง
ยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย แนวคิดการพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนว
ทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับตั้งแตครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  
ท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทิศทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   
       สถานการณดังกลาวน้ี จึงตองการนักพัฒนาท่ีมี
ความรูความสามารถ เขาใจถึงแกนแทของการ
ประยุกตใชองคความรูดานวิชาการทางปรัชญา เพ่ือ
มาทําหนาท่ีในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแตระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศตอไป 

๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        สถานการณของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิ
วัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย 
ท่ีได กําหนดไว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี ๘  และตอเน่ืองมาจนฉบับท่ี ๑๒ ท่ี
ตองการสรางการเติบโตของคนไทยอยางมีคุณภาพ  
และหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ทางสังคม  เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม  
ตลอดจนพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการใน
ตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนา
ท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” จะพบวา 
รัฐบาลตองการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาใหคนไทยเปนคน
ท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย 
คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปน
คนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเอง
ไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 
       สถานการณดังกลาวน้ีจึงตองการการจัดการศึกษา
ท่ีสามารถพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเชิง
วิชาการดานปรัชญา  แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน  
การพัฒนาโดยมีคนเปนศูนยกลาง  แลวประยุกตองค
ความรู น้ันขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตอไป 
 

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของ
หลักสตูร   

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
       สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิ
วัตน  สิ่ ง ท่ีปรากฏอย าง เดนชัดก็คือ ประเทศมี
ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ โดยมีตัวบงช้ีท่ีคัญ 
คือ GDP (Gross Domestic Product) ท่ีเติบโต
ตามลําดับ แตในขณะเดียวกันกลับพบวา  ปญหาตาง 

๑๑.๒  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
         สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิ
วัตน  สิ่ ง ท่ี ปร ากฏอย า ง เ ด น ชัด ก็คื อ  ประ เทศมี
ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ โดยมีตัวบงช้ีท่ีสําคัญ 
คือ GDP (Gross Domestic Product) ท่ีเติบโต
ตามลําดับ แตในขณะเดียวกันกลับพบวา  ปญหาตาง ๆ 

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 
ๆ ในสังคมท่ีกอตัวข้ึนและมีผลกระทบตอชุมชน 
สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหาความ
รุนแรงในประเทศ ปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  ปญหา
การวางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหา
ดานการบริหารจัดการท่ีเกิดจากการใชกฎหมายอยาง
ไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร 
และนํามาสูการท่ีองคกรกํากับดูแลดานคุณภาพ
จําเปนตองเสนอแนวคิดท่ีใชสําหรับกํากับใหองคกร
ตาง ๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ จึงจะ
รับรองหนวยงาน เชน การใหการรับรองคุณภาพ 
หรือการประกันคุณภาพ จากประเด็นปญหาตาง ๆ 
ดังกลาวขางตน ลวนแตเปนปจจัยท่ีทําใหมีความ
ตองการนักบริหารท่ีมีศักยภาพสูงในการประยุกต
ความรูทางทฤษฎี การศึกษาวิจัยและองคความรูใหม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือองคความรูทางพระพุทธศาสนา
และปรัชญา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง และใชเปน
แนวทางในการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน 

ในสังคมท่ีกอตัวข้ึนและมีผลกระทบตอชุมชน สังคม 
ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน  ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําใน
สังคม ปญหาดานการบริหารจัดการท่ีเกิดจากการใช
กฎหมายอยางไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาล
ในองคกร ปญหาเรื่องคานิยมท่ีดีงาม เปนตน ประเด็น
ปญหาดังกลาวขางตน ทําให เ กิดการเรียกรองหา
หลั กการและ วิ ธี ก ารแก ปญหาอย า ง เป น ระบบ  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ หลักการและวิธีการทางปรัชญา
และศาสนา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา  
เพราะปรัชญาและศาสนาถือวาเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต 
เมื่อมนุษยในสังคมประสบปญหาจําเปนจะตองหา
หลักการ วิธีการ ท่ีอยูในวิถีชีวิตของมนุษยมาเปนกรอบ
ในการพิจารณาแกไข ดังน้ัน การปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนดานปรัชญาและศาสนาใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีขับเคลื่อนดวยความเจริญของ
เทคโนโลยีในสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญ  
 
 
 

ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของ
หลักสตูร   

ผลกระทบจากสถานการณ  ผลกระทบจากสถานการณ  
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ทางดานวิชาการพระพุทธศาสนาและปรัชญาท่ีมี
คณุภาพ มีองคความรูและประสบการณในลักษณะท่ี
เปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรู
ความชัดเจนในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ 
ประกอบกับปจจุบันสวนงานบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
พรอมในดานตาง ๆ สามารถรองรับการจัดการเรียน
การสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ัน สวนงานบัณฑิตวิทยาลัย จึงไดปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
เพ่ือใหทันสมัยและเปนประโยชนมากข้ึน โดยมีการ 
บูรณาการแนวคิดทางดานพระพุทธศาสนาและ

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ทางดานปรัชญาและศาสนาท่ีมีคุณภาพ  มีองคความรู
และประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได  
กระตุนใหเกิดการใชความรูความชัดเจนในการสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการปรัชญาและศาสนา ประกอบ
กับปจจุบันสวนงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมในดาน
อาจารยผูสอน เจาหนาท่ี บุคลากรสนับสนุน  และ
สถานท่ีท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและ
กา รศึ กษา วิ จั ย ด า น วิ ช าก า รป รั ชญา ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ   
       นอกจากน้ี ภาพรวมผลการประเมินผูใชบัณฑิต 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย และนิสิต เพ่ือปรับปรุง

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของ
หลักสตูร   

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๐ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 
ปรัชญาใหมากข้ึน มุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจ
ในหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาในเชิงลึก และ
ผสมผสานพุทธธรรมใหนําไปสู วิธีคิดท่ีนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน  ซึ่งเปนทางเลือกหน่ึงในการพัฒนา
บุคลากรของประเทศไทยใหมีขีดความสามารถมาก
ข้ึนตอไป 
 

หลักสูตร พบวา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ไดผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรู มีทักษะทางปญญา มีทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ตลอดถึงมีทักษะ
ดานการวิเคราะห เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก  ดังน้ัน หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา วิชาปรั ชญา จึ งมี
ความสําคัญยิ่ง   
        เมื่อหลักสูตรพุทธศาสตรโบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ครบ ๕ ป บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีพันธกิจท่ี
จะตองปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความทันสมัยและเปน
ประโยชน ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และ
นโยบายของรัฐบาล  โดยเนนการจัดการศึกษาและ
การบูรณาการแนวคิดทางดานปรัชญาและศาสนาเขา
กับศาสตรสมัยใหม  ใหนิสิตมีทักษะการคิด วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ และสามารถสังเคราะหองคความรูทาง
ปรัชญาและศาสนา ตลอดถึงศาสตรสมัยใหมในเชิงลึก  
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอยางยั่งยืนได  เปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเปนทางเลือกหน่ึงในการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐  

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
        นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปน
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ 
ไปกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมี
ความคิดวิ เคราะหทางดานศาสนาและปรัชญา 
โดยเฉพาะศาสตรท่ีเปนพระพุทธศาสนาและปรัชญา  
ดวยแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีเขาถึงแกนแท
ของพระพุทธศาสนาและปรัชญา เพ่ือทําหนาท่ีผลิต
งาน วิจั ย เ ชิ ง บู รณาการ ท่ีถอดองคความรู ทา ง
พระพุทธศาสนานําไปสูการสรางความคิดใหมท่ีทันยุค
ทันสมัย  
         น อ ก จ า ก น้ั น  ยั ง ต อ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
ความสามารถท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนอันไดแก ทักษะการ
สื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับ
ความเสี่ยง การออกแบบและความสรางสรรค ความ

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
        ตามท่ีปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปนศูนยกลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือ
พัฒนาจิตใจและสังคม ไปพรอมกับการพัฒนาสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ และมีความคิดวิเคราะหทางดาน
ศาสนาและปรัชญา  โดยเฉพาะศาสตรท่ีเปนปรัชญา
และศาสนา รวมท้ังศาสตรสมัยใหม เมื่อมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจไว
เชนน้ัน  จึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เพ่ือ
พัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถ แตกฉานดาน
ปรัชญาและศาสนา อันจะนําไปสูการผลิตงานวิจัยเชิง
บูรณาการระหวางปรัชญาและศาสนากับศาสตร
สมัยใหม   
        นอกจากน้ี ความรูความสามารถดังกลาวจะทําให
นิสิตเปนผูมีทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ  

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของ
หลักสตูร   

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๑ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 
รับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน การเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง การบริหารจัดการตนเอง และการพัฒนา
ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ดวยเหตุผลดังกลาวมา
ขางตน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งใน
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา แลวนําเสนอสวนงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือเห็นชอบและดําเนินการในข้ันตอไป 

การแกปญหา การบริหารความเสี่ยง  การคิดสรางสรรค  
ตลอดถึงความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน ตาม
แนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต เปนคนท่ีสมบูรณ  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี 
ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต  
ด วย เหตุ ผล ท่ีกล า วมาข า งตน  บัณฑิ ต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็น
ความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แลวนําเสนอ
สวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเห็นชอบและดําเนินการในข้ัน
ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 

๕. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

ผลิต พุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต ใหมี ความรอบรู
เ ช่ียวชาญในทฤษฏีทางปรัชญาและพุทธปรัชญา 
สามารถวิจัย คนควา และพัฒนาองคความรูใหมดวย
วิธีการทางปรัชญาเพ่ือสงเสริมพระพุทธศาสนา  เปน
นักคิดท่ีมีความใฝรู ใฝสรางสรรคและมีวิสัยทรรศน
กวางไกล เปนผูนําทางปญญา พัฒนาจิตใจและสังคม 

ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผู
มีความใฝรู ใฝสรางสรรค และมีวิสัยทัศนกวางไกล  ให
เปนนักคิด นักวิเคราะห นักวิจารณ นักวิพากษและ
สั ง เคราะหอ งค ความรู ทา งปรั ชญาและศาสนา 
โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพ่ือพัฒนามนุษยและสังคม 

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
และวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
 

 

๖.  เพ่ิมเติมความสําคัญของหลักสูตร  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคโลกา
ภิวัตน  พันธกิจของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงคของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๒ 
 

หลักสูตร
เดิม 
(พ.ศ. 

๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

_ ความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําใหสังคมมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบอยางมากตอมนุษยในหลายดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความจริง  ความดี และความงามท่ีมนุษยเคยยึดถือ  จึงสงผลให
สังคมตองเผชิญปญหาท่ีไมสามารถจะแกไขไดดวยกฎหมายหรือระเบียบทางสังคม การ
จะแกไขปญหาดังกลาวจําเปนจะตองจัดการศึกษาใหมนุษยเปนผูมีความสามารถรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง  โดยวิเคราะห  วิจารณ  วิพากษเรื่องความจริง ความดี และความ
งาม  จนกระท่ังรูจักแยกแยะคุณคาท่ีสําคัญระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม 
มนุษยกับสิ่งแวดลอม  และมนุษยกับเทคโนโลยี  ซึ่งจะทําใหมนุษยสามารถรูและ
ตัดสินใจวาสิ่งใดควรทํา  สิ่งใดไมควรทํา  เพ่ือการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง  เพราะวิชาน้ีสอนให
มนุษยมีความรูในดานความจริง  ความดี และความงาม  โดยเนนการปลูกฝงศักยภาพ
ในดานการวิเคราะห วิจารณ วิพากษ และสังเคราะหองคความรูบนฐานของความจริง 
ความดี และความงาม  ผลท่ีไดจากการศึกษาวิชาน้ีจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองและสังคมใหมีความผาสุกอยางยั่งยืนได       
 

ปรับใหสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั และวัตถุประสงคของ
หลักสตูร 
 

 
 
 

๗. ปรับปรุงวัตถุประสงคของหลักสตูร  เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในยุคปจจุบนัมาก
ข้ึน และใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
๑.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต ให

เปนผูมีความรอบรูในหลักการทฤษฏีทางปรัชญา 
และมีความเช่ียวชาญแมนยําในหลักพุทธปรัชญา
และคัมภีรพระพุทธศาสนา พรอมกับบูรณาการ
องคความรูทางปรัชญาเขากับศาสตรสมัยใหมได
อยางกลมกลืน 

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิตให
เปนผูมีความรู เช่ียวชาญในการศกึษา วิจัย 
พัฒนาองคความรูใหมเพ่ือความเจริญกาวหนา
ทางวิชาการปรัชญา 

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิตให
เปนผูนําทางปญญา จิตใจและสังคม มีความใฝรู 

 ๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความใฝรู ใฝสรางสรรค มี
วิสัยทัศนกวางไกล และเปนผูมเีช่ียวชาญวิชาการดาน
ปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 

 ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะหองคความรู
ทางปรัชญาและศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมได 

๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความรูความสามารถใน
การศึกษา วิจัย ประยุกต และพัฒนาองคความรูทาง

 
ปรับใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบายรัฐ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๓ 
 

ใฝสรางสรรคและพัฒนาภายใตปรชัญาแหงการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ปรัชญาและศาสนา เพ่ือพัฒนาสังคม 
๑.๓.๔ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีคณุธรรมจรยิธรรม และ
เปนตนแบบท่ีดีงามใหแกสังคม 

  
 ๗. รายละเอียดการปรับปรุงแกไข และเปลี่ยนแปลงโครงสราง ดังนี้ 
  ๗.๑ ปรับรหัส ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๖๐๓   ๒๐๗ ญาณวิทยา
วิเคราะห  เปนรายวิชา ๖๐๓   ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห 
  ๗.๒ ปรับรหัสและคําอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ๑ รายวิชาคือ รายวิชา ๖๐๓ 
๓๐๘ เปนรายวิชา ๖๐๓  ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห 
  ๗.๓ ปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๑๔ รายวิชา ดังนี้  
   ๑) รายวิชา ๘๐๒  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ 

๒) รายวิชา ๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย       
๓) รายวิชา ๘๐๒  ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน 
๔) รายวิชา ๑๐๒  ๓๐๖  การใชภาษาบาลี ๒ 
๕) รายวิชา ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา  
๖) รายวชิา ๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก 
๗) รายวิชา ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา  
๘) รายวิชา ๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก 
๙) รายวิชา ๘๐๒  ๓๑๔  สัมมนาปญหาปรัชญาวิทยาศาสตร 
๑๐) รายวิชา ๘๐๒  ๓๑๖  ปรัชญายุคหลังสมัยใหม  
๑๑) รายวิชา ๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห  
๑๒) รายวิชา ๘๐๒ ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน  
๑๓) รายวิชา ๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย 
๑๔) รายวิชา ๘๐๐ ๒๐๐  วิทยานิพนธ 

  ๗.๔ ปรับชื่อภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ จาก Seminar on Thesis เปน Seminar on Dissertation 
  ๗.๕ ตัดรายวิชา  

๑) ตัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จํานวน ๕ รายวิชา คือ  
    (๑) รายวิชา ๘๐๒ ๒๑๑  ปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม  

(๒) รายวิชา ๘๐๒  ๒๑๐   พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปฎก  
(๓) รายวิชา ๘๐๒  ๒๑๓   ปรัชญาสังคมและการเมืองในพระพุทธศาสนา 
(๔) รายวิชา ๘๐๒  ๒๑๖   พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปฎก  
(๕) รายวิชา ๘๐๒  ๓๑๘   ปรัชญาจิต 

๒) ตัดรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน จํานวน ๑ รายวชิา คือ รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตรเบื้องตน   

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๔ 
 

  ๗.๖ ปรับหมวดรายวิชา ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา  จากหมวดวิชาพ้ืนฐานไมนับหนวยกิต 
เปนหมวดวิชาเลือก และปรับคําอธิบายรายวิชาดวย 

๗.๗ เพ่ิมรายวิชาใหม   
๑) เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา  ๘๐๒  ๒๑๑  

สัมมนาปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม       
๒) เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๘๐๒ ๓๒๑ 

การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒               
 

๘. สรุปเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม-ใหม  (พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๘.๑ แบบ ๑.๒  โครงสรางหลกัสูตรไมเปลี่ยนแปลง 
 ๘.๒ แบบ ๒.๑  โครงสรางหลกัสูตรไมเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

หมวดวิชา โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

วิชาบังคับ 
วิชาเอก 
วิชาเลือก 
วิชาบังคับ (ไมนับ นก.) 
วิชาปรับพ้ืนฐาน 
วิทยานิพนธ 

๖ 
๖ 
๖ 

(๑๕) 
- 

๓๖ 

๖ 
๖ 
 ๖ 

 (๑๘) 
(๒๐) 
๓๖ 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ๕๔ ๕๔ 
  ๘.๓ แบบ ๒.๒ โครงสรางหลกัสูตรไมเปลี่ยนแปลง 

 



มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา  ๗๕ 
 

๑๐.สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

ก.   วิชาบังคับ  (แบบนับหนวยกิต)    

๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก        ๓ (๓-๐-๖) 
     Seminar on Buddhist  Philosophy in Tipitaka 
    ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาท่ีสําคัญ
ในพระไตรปฎก ประกอบดวยแนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาล
วิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตรและอ่ืน ๆ ท้ังน้ี นิสิตตองกําหนด
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น  แลวจัดทําโครง
รางรายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
เสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  (๓) (๓-๐-๙) 
      Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
      ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาท่ีสําคัญใน
พระไตรปฎก ประกอบดวยแนวความคิดทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา 
ญาณวิทยา จริยศาสตรและอ่ืน ๆ ท้ังน้ี นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนิน
การศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 

๘๐๐  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตคีวาม  ๓ (๓-๐-๖) 
      Buddhism and Hermeneutics 
     ศึกษาศาสตรแหงการตีความแบบตะวันตกและ
ตะวันออก  โดยเนนประเด็นความขัดแยงทางศาสนาและปรัชญาท่ี
นําไปสูการสรางรูปแบบการตีความแบบตาง ๆ รวมท้ังบริบท
แวดลอมทางสังคมและทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลตอการตีความคําสอน
ทางศาสนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย  โดยเฉพาะหลักการตีความใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ เชน 
กถาวัตถุ  อรรถกถา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ  วิสุทธิมรรค  มิลินท
ปญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร  ลังกาวตารสูตร และหัวขอธรรมบางขอ
ในพระอภิธรรมปฎก เปนตน   
 

๘๐๒  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ  ๓ (๓-๐-๙) 
      Buddhism and Hermeneutics 
      ศึกษาศาสตรแหงการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก  
โดยเนนศาสนสัมพันธภายในศาสนาและระหวางศาสนา (Intra – Inter 
Relationship)   และปรัชญาท่ีนําไปสูการสรางรูปแบบการตีความแบบ
ตาง ๆ รวมท้ังบริบทแวดลอมทางสังคมและทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตีความคําสอนทางศาสนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย  โดยเฉพาะหลักการ
ตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ 
เชน กถาวัตถุ  อรรถกถาเปฏโกปเทส เนตติปกรณ  วิสุทธิมรรค  มิลินท
ปญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร  ลังกาวตารสูตร และหัวขอธรรมบางขอใน
พระอภิธรรมปฎก เปนตน   

ปรับคําอธิบายรายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๖ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

ข.  วิชาบังคับ  (แบบไมนับหนวยกิต)        

๘๐๒  ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจยัช้ันสงูทางปรัชญา        (๓) (๓-๐-๖) 
 Advanced  Research  Methodology in 

Philosophy   
     ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและ
ข้ันตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะหขอมูล  ศึกษา
ลักษณะและประเภทของงานวิจัย โดยเฉพาะดานคุณภาพซึ่งเหมาะ
กับสาขาวิชาปรัชญา  นําวิธีการถกปญหาของ จอหน ฮอสเปอร มา
ฝกใช  เนนฝกปฏิบัติโดยการเลือกหัวขอวิจัยและดําเนินการวิจัย  
เพ่ือนําไปสูการวิจัยจริง 
 

๘๐๒  ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา               ๓ (๓-๐-๙) 
 Advanced Research Methodology in 

Philosophy   
        ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและข้ันตอน
ของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะหขอมูล  ลักษณะและ
ประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะดานคุณภาพซึ่งเหมาะกับ
สาขาวิชาปรัชญา  นําวิธีการถกปญหาของ จอหน ฮอสเปอร มาฝกใช  เนน
ฝกปฏิบัติโดยการเลือกหัวขอวิจัยและดําเนินการวิจัย  เพ่ือนําไปสูการวิจัย
จริง 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 

๘๐๒ ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา 
                                                                   (๓)(๓-๐-๖)   
 English Academic Works for Research in 

Philosophy 
   ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีสําคัญทางปรัชญาใน
ภาคภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสิตเกิดทักษะดานการอานเอกสาร
วิชาการภาษาอังกฤษ รูศัพทสํานวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังศึกษาวิเคราะหรูปแบบ โครงสราง เน้ือหา และองคความรู
ใหมในงานวิชาการหรืองานวิจัยเรื่องน้ันๆ ตลอดท้ังศึกษางานพุทธ
ปรัชญาท่ีมีความโดดเดนและมีผลกระทบอยางสูงตอการศึกษาวิจัย
ทางพุทธปรัชญาในอดีตและปจจุบัน  โดยเลือกศึกษาจากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ และตําราภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนิสิตมีทักษะ
ดานการอานเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ มีขอมูลและองคความรูท่ี
เปนประโยชนตอการคนควา วิจัยดานพุทธปรัชญา เพ่ือประโยชนใน
การคนควาขอมูลประกอบการทําวิจัย 

๘๐๒  ๑๐๔   งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา  
                                                                   (๓) (๓-๐-๙) 
                  English Academic Works for Research in 

Philosophy 
       ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีสําคัญทางปรัชญาในภาค
ภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสิตเกิดทักษะดานการอานเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ รูศัพทสํานวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมท้ังศึกษา
วิเคราะหรูปแบบ โครงสราง เน้ือหา และองคความรูใหมในงานวิชาการ
หรืองานวิจัยเรื่องน้ันๆ ตลอดท้ังศึกษางานพุทธปรัชญาท่ีมีความโดดเดน
และมีผลกระทบอยางสูงตอการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญาในอดีตและ
ปจจุบัน  โดยเลือกศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ และตํารา
ภาษาอังกฤษ เ พ่ือให นิสิตมี ทักษะด านการอ านเอกสาร วิชาการ
ภาษาอังกฤษ มีขอมูลและองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการคนควา วิจัย
ดานพุทธปรัชญา เพ่ือประโยชนในการคนควาขอมูลประกอบการทําวิจัย 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๗ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๘๐๒ ๑๐๕ งานนิพนธภาษาบาลแีละสันสกฤตเพ่ือการวิจัย   
                                                                 (๓) (๓-๐-๖) 
    Pali and Sanskrit Works for Research   
    ศึกษางานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตของนักปราชญ
คนสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน มิลินทปญหา วิมุตติมรรค  วิสุทธิ
มรรค มังคลัตถทีปนี  สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร 
โดยเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศัพทสํานวนวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา รวมท้ังศึกษาวิเคราะหรูปแบบการแตงคัมภีร 
โครงสราง เน้ือหา และองคความรูในงานนิพนธภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตเรื่องน้ัน ๆ เพ่ือประโยชนในการคนควาขอมูลประกอบการ
ทําวิจัย 
 

๘๐๒  ๑๐๕  งานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย       
                                                                (๓) (๓-๐-๙) 
                Pali and Sanskrit Works for Research   
      ศึกษางานนิพนธภาษาบาลีและสันสกฤตจากคัมภีรสําคัญ 
เชน มิลินทปญหา วิมุตติมรรค  วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี  สัทธรรม
ปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร ลังกาวตรสูตร โดยเนนประเด็นปญหา
ทางปรัชญา เชน ปญหาเรื่องโลกหนา ปญหาเรื่องการคบเพ่ือน  แนวคิด
เรื่องจิต ภพภูมิ  ปญญา กรุณา พระโพธิสัตว เปนตน เพ่ือประโยชนในการ
คนควาขอมูลประกอบการทําวิจัย  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๘๐๒  ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน  (๓) (๓-๓-๖) 
      Insight  Meditation 
      ศึกษาวิปสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและปฏิ บัติ
วิปสสนากรรมฐาน โดยในภาคทฤษฎีเนนศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติ
กรรมฐานของพระพุทธศาสนายุคตนในพระไตรปฎก การปฏิบัติ
กรรมฐานในคัมภีรยุคหลัง เชน วิมุตติมรรค  วิสุทธิมรรค  รวมท้ัง
รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตาง ๆ ในสังคมไทย 

๘๐๒  ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน    (๓) (๓-๓-๖) 
  Insight Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ี
ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก โดยเนนศึกษาสติปฏฐาน ๔  รวมท้ังรูปแบบ
การปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย ลําดับข้ันตอนของการ
เจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ 
และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน  

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ                       (๓) (๓-๓-๖) 
   Seminar on Thesis 
   สัมมนา เ ชิ งปฏิ บัติ การ เ ก่ียว กับ เทคนิคการ เ ขียน
วิทยานิพนธ  การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การตีความใน
เชิงพรรณนา การอางอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการ
นําเสนอวิทยานิพนธ 
 

๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ  (๓) (๓-๓-๖) 
  Seminar on Dissertation 
  สัมมนาเ ชิงปฏิบัติการเ ก่ียวกับเทคนิคการเ ขียน
วิทยานิพนธ  การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การตีความในเชิง
พรรณนา การอางอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการนําเสนอ
วิทยานิพนธ เนนตรวจสอบกระบวนการและความกาวหนาในการเขียน
วิทยานิพนธของนิสิต  

ปรับช่ือภาษาอังกฤษ
และปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๘ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๑๐๒ ๓๐๒    การใชภาษาบาลี ๑                    (๓) (๓-๓-๖) 
       Usage of Pali I 
      การพูด อาน เขียน ภาษาบาลีในระดับพ้ืนฐาน และ
แปลบาลีเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาบาลี โดยใชหนังสือ
ชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 

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

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน 
แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริยศาสตร เปนตน          
ท่ีปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค เนนวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ี
ปรากฏอยูในภาษาบาลี ในแตละบริบท  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๑๐๒ ๓๐๖   การใชภาษาบาลี ๒ (๓) (๓-๓-๖) 
      Usage of Pali II 
     การพูด อาน เขียน ภาษาบาลี ตอจากการใชภาษาบาลี 
๑ และแปลภาษาบาลเีปนไทย และภาษาไทยเปนภาษาบาลี โดยใช
หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ 

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

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน 
แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริยศาสตร เปนตน ท่ี
ปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค เนนการอธิบายเพ่ือ
ตรวจสอบ ความเช่ือมโยงแนวคิดทางปรัชญา และอธิบายพัฒนาการ
แนวคิดท่ีแฝงอยูในคัมภีรท้ังสอง  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ค.. วิชาเอก  (แบบนับหนวยกิต) 

๘๐๒  ๒๐๗   การวิเคราะหเชิงปรัชญา            ๓ (๓-๐-๖) 
      Philosophical Analysis 
      ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาสํานักตาง ๆ 
เนนวิเคราะหหลักการ วิธีการและจุดมุงหมายของการนําเสนอทฤษฎี
ทางปรัชญา  สรุปประเด็นสําคัญแหงทฤษฎีทางปรัชญา เนนวิธีการ
ทางตรรกศาสตร ท้ังน้ี นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
รายวิชาอยางนอย  ๓ ประเด็น  แลวจัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนิน
การศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา
โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 

๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะหเชิงปรัชญา  ๓ (๓-๐-๙) 
  Philosophical Analysis 
  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาสํานักตาง ๆ 
โดยเนนการวิเคราะหเหตุผลท่ีใชในหลักการ วิธีการ และจุดมุงหมายของ
การนําเสนอแนวคิดทางปรัชญาน้ัน  ในการศึกษาวิชาน้ี นิสิตตองกําหนด
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น  แลวจัดทําโครงราง
รายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผล
การศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๙ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๘๐๒  ๓๐๘   สมัมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก      ๓ (๓-๐-๖) 
       Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
      สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญา
อินเดีย ปรัชญาจีน เปนตน โดยผูบรรยายตั้งคําถาม ใหนิสิตตอบ
พรอมแสดงเหตุผลท้ังในแงสนับสนุนและในแงคัดคาน ท้ังน้ี นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๓ ประเด็น แลว
จัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจํา
วิชา 
 

๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๙) 
  Seminar on Problems in Eastern 

Philosophy 
  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญา
อินเดีย ปรัชญาจีน เปนตน โดยผูบรรยายตั้งคําถาม ใหนิสิตตอบพรอม
แสดงเหตุผลท้ังในแงสนับสนุนและในแงคัดคาน  ในการศึกษาวิชาน้ี นิสิต
ตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น แลว
จัดทําโครงรางรายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ง.  วิชาเอก  (แบบไมนับหนวยกิต) 

๘๐๒  ๒๐๙   สมัมนาปญหาปรัชญาศาสนา         (๓) (๓-๐-๖) 
 Seminar on Problems of Philosophy of  

Religions 
      สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา เชน ปญหาเก่ียวกับ
พระเปนเจา กรรมและนิพพาน ภาษาศาสนา ประสบการณทาง
ศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเช่ือและความจริงทางศาสนากับ
ความรูทางวิทยาศาสตร  ท้ังน้ี นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับรายวิชาอยางนอย  ๓ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน  
ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผล
การศึกษา  โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา        (๓) (๓-๐-๙) 
  Seminar on Problems of Philosophy of 

Religions 
  สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา เชน  เปาหมายสูงสุด
ของศาสนา ปญหาเก่ียวกับพระเจา  กรรม นิพพาน  โมกษะ ภาษาศาสนา  
ประสบการณทางศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเช่ือและความจริง
ทางศาสนา ศาสนากับเสรีภาพ ศาสนากับการกดข่ีทางเพศ ศาสนากับ
สันติภาพและความขัดแยง เปนตน ในการศึกษาวิชาน้ี นิสิตตองกําหนด
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย  ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงราง
รายงาน  ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผล
การศึกษา  โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 
 
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๐ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

จ. วิชาเลือก  ๖  หนวยกิต  

๘๐๒   ๒๑๐  พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปฎก ๓ (๓-๐-๖) 
        Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka 
        ศึกษาทรรศนะทางปรัชญาของพระพุทธศาสนา
ในพระไตรปฎก โดยวิเคราะหจากคําสอนของพระพุทธเจา หรือ
พระสาวกที่ปรากฏในพระสูตรตาง ๆ  เชน เร่ืองโลก เร่ืองมนุษย 
เร่ืองอนัตตา เร่ืองกรรม  เร่ืองการเกิดใหม  เร่ืองอริยสัจสี่  เร่ือง
มรรคและผล เปนตน รวมทั้งแนวคิดทางปรัชญาที่ศึกษาตีความ
โดยนักปรัชญารวมสมัยที่ปรากฏในเอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ   
 
 

ไมมี 

ตัดรายวชิานี ้

๘๐๒  ๒๑๑   ปรัชญาปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม   
                                                            ๓ (๓-๐-๖) 
 Philosophy of Phenomenology and 

Existentialism 
       ศึกษาตนกําเนิด ลักษณะความคิดและวิธีการของ
แนวคิดแบบปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม  ปญหาเรื่อง
ปรากฏการณกับความรูในทรรศนะของปรากฏการณนิยม ปญหา
เรื่องความมีอยู  สารัตถะของมนุษย  เสรีภาพ ความรับผิดชอบ และ
บทบาทปรัชญาปรากฎการณวิทยากับอัตถิภาวนิยมท่ีมีตอสังคม  
 
 

 
 
 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดรายวชิาน้ี 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๑ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ไมม ี

๘๐๒ ๒๒๑       สัมมนาปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม     
                                                                       ๓ (๓-๐-๙) 
          Seminar on Philosophy of Phenomenology  
                     and  Existentialism 

          ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญของนักคิด
กลุมอัตถิภาวนิยม เชน ปรัชญาของเซอเรน เกียรเกการด  เฟดริก นิตสเช 
คารล จัสเปรส  มารติน ไฮเดกเกอร  อัลแบรต กามูส  และฌอง-ปอล 
ซาตร และศึกษาแนวความคิดสําคัญในปรากฏการณวิทยา เชน การมุง
อารมณ (Intentionality) สารัตถะ การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิง
อุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซ เบรนทาโน เอด
มุนดฮุสเซิรล มารติน ไฮเดกเกอร แมรโล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร  
ท้ังน้ี ใหวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม 
เพ่ือใหเห็นพัฒนาการทางดานแนวคิดดวย 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

๘๐๒  ๒๑๒  สมัมนาปญหาในปรชัญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Problems in Western Philosophy 
       สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก เชน ปญหาทาง
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร ตรรกวิทยาหรืออ่ืน ๆ ในปรัชญา
ตะวันตก โดยนิสิตตองแสดงโครงสรางของรายงานอยางนอย          
๓  เรื่อง  แลวดําเนินการศึกษาคนควาโดยความเหน็ชอบของอาจารย
ประจําวิชา  แลวเสนอผลการศึกษาคนควาในช้ันเรียน 
 

๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก  ๓ (๓-๐-๙) 
  Seminar on Problems in Western 

Philosophy 
  สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวันตก เนนศึกษาประเด็น
ปญหาทางปรัชญา เชน ปญหาทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร 
ของนักปรัชญาคนสําคัญในแตละยุค เชน  เพลโต อริสโตเติล โทมัส อไค
วนัส โทมัส ฮอบส  คารล มารก เปนตน ในการศึกษาวิชาน้ี นิสิตตองแสดง
โครงสรางของรายงานอยางนอย ๑ เรื่อง  แลวดําเนินการศึกษาคนควาโดย
ความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา แลวเสนอผลการศึกษาคนควาในช้ัน
เรียน  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๒ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๘๐๒  ๒๑๓ ปรัชญาสังคมและการเมืองในพระพุทธศาสนา 
                                                          ๓ (๓-๐-๖) 
      Socio-Political Philosophy in Buddhism 
       ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนพ้ืนฐานสําคัญทางปรัชญาสังคม 
เชน สิทธิ  เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค แนวคิดทาง
การเมืองการปกครองในปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก เชน 
เสรี นิ ยมประชา ธิปไตย  สั งคมนิยม และอ่ืนๆ ท่ีปรากฏใน
พระพุทธศาสนา รวมท้ังประเด็นความสัมพันธระหวางรัฐกับศาสนา 
ปญหาทางศาสนา จริยธรรมและการเมือง  
 

ไมม ี

ตัดรายวิชาน้ี 

๘๐๒  ๒๑๔   สมัมนาปญหาปรัชญาวิทยาศาสตร       ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Problem of Philosophy of 

Science  
      ศึกษาปญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร  การ
อธิบายปรากฏการณการยืนยันความจริง  และความนาจะเปน  
วิธีการทางวิทยาศาสตร  ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร การ
กําหนดขอบเขตของความเปนและความไมเปนวิทยาศาสตร  ท้ังน้ี
นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น  
แลวจัดทําโครงรางรายงานดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และเสนอผลการศึกษา 
  

๘๐๒  ๓๑๔   สัมมนาปญหาปรัชญาวิทยาศาสตร           ๓ (๓-๐-๙) 
                 Seminar on Problems of Philosophy of Science  
       ศึกษาปญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร  การอธิบาย
ปรากฏการณการยืนยันความจริง  และความนาจะเปน  วิธีการทาง
วิทยาศาสตร  ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร  การกําหนดขอบเขตของ
ความเปนและความไมเปนวิทยาศาสตร  ในการศึกษาวิชาน้ี  นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น  แลวจัดทํา
โครงรางรายงานดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
เสนอผลการศึกษา  
 

ปรับรหสัรายวิชาและ
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๘๐๒  ๒๑๖  พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปฎก     ๓ (๓-๐-๖) 
      Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka 
     ศึกษาทรรศนะทางปรัชญาของพระพุทธศาสนาในพระ
อภิธรรมปฎก โดยเฉพาะแนวความคิดเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน 
รวมท้ังแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ไมม ี

ตัดรายวิชาน้ี 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๓ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๘๐๒  ๓๑๖  ปรัชญายุคหลังสมยัใหม   ๓ (๓-๐-๖) 
       Post Modern Philosophy  
      ศึกษาวิกฤตการณแนวคิดปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  
กํ า เ นิ ด และ พั ฒนากา รขอ ง แนวคิ ดปรั ชญ าหลั ง สมั ย ให ม  
องคประกอบท่ีสําคัญ โดยศึกษาแนวคิดของฟูโกลท (Michel 
Foucault) เดอรริดา (Jacques Derrida)  ฮาเบอรมัส  (Jurgen 
Habermus) เลียวทารด (Jean-Francois Lyotard) เจมสัน 
(Fredric Jameson)  แนนซี่  (Fean-Luc Nancy) วัตติโม (Gianni 
Vattimo) เปนตน 
 

๘๐๒  ๓๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม  ๓ (๓-๐-๙) 
  Post Modern Philosophy  
  ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาหลัง
สมัยใหม  เชน แนวคิดธรรมชาติของมนุษย แนวคิดเรื่องกฎหมาย แนวคิด
เรื่องภาษา แนวคิดเรื่องความจริง แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่องเพศ 
เรื่องประวัติศาสตร  เปนตน โดยเนนศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาคนสําคัญ 
เชน วิตเกนสไตน (Witgenstein) ฟูโกลท (Michel Foucault) แมคอิน
ไตน (Mcintyre) เดอรริดา (Jacques Derrida)  ฮาเบอรมัส  (Jurgen 
Habermus) เลียวทารด (Jean-Francois Lyotard) เจมสัน (Fredric 
Jameson)  แนนซี่  (Fean-Luc Nancy) วัตติโม (Gianni Vattimo)   
เปนตน  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๘๐๒  ๓๑๘  ปรัชญาจิต ๓ (๓-๐-๖) 
       Philosophy of  Mind 
       ศึกษาวิ เคราะหปญหาเ ร่ืองการมีอยู ของจิต 
ความสัมพันธระหวางจิตกับกาย ความคิด จินตนาการ  ความจํา 
อารมณ self-awareness, self-deception, sub-conscious 
และ artificial intelligence  รวมถึงทฤษฎีที่อธิบายธรรมชาติ
ของจิต  การอธิบายสภาวะทางจิต ทรรศนะของวิทยาศาสตร
และศาสนาตาง ๆ  รวมทั้งทรรศนะของพระพุทธศาสนา  

ไมมี 

ตัดรายวชิานี ้

ไมม ี

๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา            (๓) (๓-๐-๙)
  Philosophy of Language 
  ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนของปรัชญาภาษา  ทฤษฎี
ความหมาย  ความสัมพันธระหวางภาษากับความจริง  ธรรมชาติของภาษา  
ของนักปรัชญาตะวันตก เชน วิตเกนสไตน เบอรทัน รัสเซลล ฟรีเกเปนตน 
และนักปรัชญาตะวันออก เชน  ธรรมกีรติ ปรัชญานยายะ เปนตน  

ยายมาจากหมวดวิชา
พ้ืนฐานและปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๔ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

ฉ. รายวิชาปรับพ้ืนฐาน  วิชาบงัคับไมนับหนวยกิต (สําหรับผูไมจบปรัชญาโดยตรง) 

๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน                       (๒) (๒-๐-๔) 
     Introduction to Logic 
     ศึกษานิมิต คํา ท่ีปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยาม
ความหมาย ญัตติประพจนในแบบตางๆ การแบงญัตติ ความเปน
ปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การใหเหตุผล ปรัตถานิมานและปฤจฉา
วาทีแบบตางๆ ศึกษาหลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนา
ของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ บทสนทนาใน
คัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิการสรวาสติวาทิน วิภาษวิธีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวาง
ตรรกศาสตรตะวันตกกับตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการ
เชิงตรรกในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 

 
 
 

ไมม ี

ตัดรายวิชาน้ี 

 
 
 
 
 

ไมม ี

๘๐๒ ๓๒๑  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒     (๓) (๓-๐-๙) 
  Philosophical Reasoning 2  

ศึกษาหลักการและวิ ธีการใช เหตุผลแบบนิรนัย 
(Deductive) และอุปนัย (Inductive) แบบเปรียบเทียบ วิธีการใหเหตุผล
แบบมิลล เหตุผลวิบัติ (Fallacy) การใหเหตุผลในปรัชญาเชน ทฤษฎีจตุ
โกฏิของนาคารชุน   โดยศึกษากรณีตัวอยางงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา 
จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แลว
พัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห
ประเด็นปญหาตามกรอบการใหเหตุผลน้ันๆ 

 
 

รายวิชาใหม 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๕ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๖๐๓   ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห                (๓) (๓-๐-๖) 
       Analytic Metaphysics 
       ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฏีความจริงใน
ปรัชญาตะวันตก เชน แนวคิดของเพลโต อารสิโตเติล, เรอเน เดส
การดส, บารุก สปโนซา, กอตตฟรคิ วิลเฮลม ไลบนิช, จอรจ เบิรกลยี
, เดวิด ฮมู, อิมมานูเอลคานต, เกออรก วิลเฮลม ฟรดีริช เฮเกล และ
ปรัชญาตะวันออก เชน ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และพุทธปรัชญา 
รวมท้ังการปฏเิสธอภปิรัชญาโดยนักปฏิฐานนิยม และแนวโนมใน
อนาคตของอภิปรชัญา 

๖๐๓   ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห            (๓) (๓-๐-๙) 
 Analytic Metaphysics 

  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเปนจริง
ในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เชน แนวคิดของเพลโต อริสโตเติล วัตถุ
นิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) สัจ
นิยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญา
เชน  โยคาจาร อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา ปญหาเรื่องเสรีภาพกับความ
รับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม (Determinism) อนิยัตินิยม 
(Indeterminism) และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ปญหาเรื่อง
เวลาวาเวลามีจริงหรือไม (Is time real?) ความเปนจริง (Reality) ในพุทธ
ปรัชญาสํานักมัธยมิก (Madhyamika) ความเปนจริง (Reality) ในพุทธ
ปรัชญาสํานักโยคาจาร  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๖๐๓   ๒๐๗   ญาณวิทยาวิเคราะห                 (๓) (๓-๐-๖) 
       Analytic Epistemology 
       ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฏีความรูของ
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสํานักตางๆ ในประเด็นเรื่องธรรมชาติ
ของความรู ท่ีมาของความรู มาตรฐานในการตัดสินความรู ลักษณะ
ของความเช่ือและความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธ
ปรัชญา 
 

๖๐๓   ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห         (๓) (๓-๐-๙) 
 Analytic Epistemology 

  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฏีความรูของ
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสํานักตางๆ ในประเด็นเรื่องธรรมชาติของ
ความรู ท่ีมาของความรู มาตรฐานในการตัดสินความรู ลักษณะของความ
เช่ือและความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  

ปรับรหสัรายวิชา 

๖๐๓  ๓๐๘   จรยิศาสตรวิเคราะห                     (๓) (๓-๐-๖) 
       Analytic Ethics 
      ศึกษาจริยศาสตรในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก
ของสํานักตางๆ เชน สํานักสัมพัทธนิยม และสํานักสัมบูรณนิยม 
แนวคิดเรื่องความดีงามสูงสุดของชีวิต เกณฑตัดสินความดี-ความช่ัว

๖๐๓  ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห          (๓) (๓-๐-๙) 
 Analytic Ethics 

  ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันตก เชน 
ประโยชนนิยม (Utilitarianism) กรณียธรรม (Deontology) อัตตนิยม 
(Egoism) เนนศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑตัดสินความดี 

ปรับรหสัรายวิชาและ
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๖ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

ทางจริยศาสตร ทฤษฏีอภิจริยศาสตร (Metaethics) และวิเคราะห
ประเด็นปญหาทางจริยศาสตรรวมสมัย เชน ปญหาการทําแทง การ
ฆาตัวตาย การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต การทําสําเนา
พันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลลตนแบบ (Stem Cell 
Research) โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตรใน
พุทธปรัชญา 
 

(Good) ความช่ัว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong)  นอกจากน้ี
ยังศึกษาอภิจริยศาสตร (Metaethics) และศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรใน
ปรัชญาตะวันออก  เชน พุทธจริยศาสตร จริยศาสตรของเชน เปนตน  
พรอมกับวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยศาสตรรวมสมัย เชน ปญหาการ
ทําแทง การฆาตัวตาย การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต การทําสําเนา
พันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลลตนแบบ (Stem Cell Research) 
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตรในพุทธปรัชญา  

๘๐๒  ๒๑๔   ปรัชญาภาษา                     (๓) (๓-๐-๖)               
Philosophy of Language 

       ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนพ้ืนฐานในปรัชญาภาษา  
ความสัมพันธระหวางภาษากับความจริง  ธรรมชาติของภาษา  
ทฤษฎีความหมายของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกรวมท้ังพุทธ
ปรัชญา 

ไมม ี
 

ปรับไปอยูหมวดวิชา
เลือก 

๘๐๒ ๒๑๙     สัมมนาปรัชญาจีน                   (๓) (๓-๐-๖) 
       Seminar on Chinese Philosophy 
       สัมมนาเก่ียวกับแนวความคิดทางปรัชญาของจีนโบราณ
สํานักตาง ๆ เชน ปรัชญาสํานักหยู สํานักขงจื่อ สํานักเตา และสํานักฝา
เจีย จากคัมภีรสําคัญของนักปรัชญาแตละสํานักท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ประเด็นปญหาใหม ๆ ในปรัชญาจีนจากเอกสาร
บทความ และหนังสือวิชาการทางปรัชญาปจจุบัน ท้ังน้ี นิสิตตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น แลวจัดทํา
โครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล และ
เสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 

๘๐๒ ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน                    (๓) (๓-๐-๖) 
 Seminar on Chinese Philosophy 

  สัมมนาเก่ียวกับแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของ
มนุษย ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของเตา แนวคิดเรื่องหยิน-
หยาง  ความรักสากล  สวรรค สวัสดิการสังคม  สํานักกฎหมายนิยม 
(Legalism) แนวคิดเรื่องการศึกษา แนวคิดวาดวยความดี ความช่ัว โดย
เนนศึกษานักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดและการพัฒนาทางสังคม เชน 
ขงจื่อ  เมงจื่อ เหลาจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ   เปนตน ในการศึกษาวิชาน้ี 
นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น แลว
จัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๗ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๘๐๒ ๓๒๐   สมัมนาปรัชญาอินเดีย                  (๓) (๓-๐-๖) 
      Seminar on Indian Philosophy 
      สัมมนาเก่ียวกับแนวความคิดทางปรัชญาอินเดียโบราณ
สํานัก ตางๆจากคัมภีรสําคัญของแตละสํานักท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ประเด็นปญหาใหม ๆ ในปรัชญาอินเดียจาก
เอกสาร บทความ และหนังสือวิชาการทางปรัชญาปจจุบัน ท้ังน้ี นิสิต
ตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น 
แลวจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
อาจารยประจําวิชา 
 
 
 

๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย   (๓) (๓-๐-๖) 
 Seminar on Indian Philosophy 

  สัมมนาเก่ียวกับแนวความคดิทางปรัชญาอินเดยี เชน 
แนวคดิเรื่องโมกษะ กรรม การเกิดใหม เปาหมายสูงสุด พระพรหม ความ
หลุดพน จากสํานักจารวาก เชน นยายะ ไวเษศิกะ สังขยา โยคะ  มีมางสา  
เวทานตะ  อไวทะเวทานตะ พุทธะ เปนตน  ในการศึกษาวิชาน้ี นิสติตอง
กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๑ ประเด็น แลวจัดทํา
โครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมลู วิเคราะหขอมูล และ
เสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๕) วิทยานิพนธ 

๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ    ๓๖   หนวยกิต 
  Dissertation 

เปนโครงการวิจัยเฉพาะบุคคล โดยการเขียนวิจัย
ทางปรัชญาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับปรัชญา นําเสนอ
วิทยานิพนธ และการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในหนังสือหรือ
วารสารวิชาการ 
 

๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ    ๓๖   หนวยกิต 
  Dissertation 

     วิชาน้ีเปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิต
ตองทําวิจัย เริ่มตั้งแตการหาประเด็นปญหา การเขียนโครงราง  การสอบ
โครงราง การเขียนวิจัยจนสําเร็จแลวนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ และ
การตีพิมพบทความวิจัย ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยวาดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๙ 
 

 
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่ี ๑๒๐ /๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

 เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และ 
บรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงตั้งผูมีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประกอบดวย 
 

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ๑.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ท่ีปรึกษา 
 ๒.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ท่ีปรึกษา 
 ๓.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   ท่ีปรึกษา 
 ๔   รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป   ท่ีปรึกษา 
 ๕.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน   ท่ีปรึกษา 
 ๖.  รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม   ท่ีปรึกษา 
 ๗.  คณบดีคณะพุทธศาสตร   ท่ีปรึกษา 
 ๘. คณบดีคณะครุศาสตร   ท่ีปรึกษา 
 ๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร   ท่ีปรึกษา 
 ๑๐. คณบดีคณะสังคมศาสตร   ท่ีปรึกษา 
 ๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
 ๑๓.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  
 ๑๔.พระราชสิทธิมุนี วิ.   กรรมการ  
 ๑๕.รศ.ดร.สุรพล สยุะพรม   กรรมการ   
 ๑๖.ผศ.ดร.สิรวิัฒน ศรีเครือดง   กรรมการ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๐ 
 

 ๑๗.รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู   กรรมการ 
 ๑๘.ผศ.ดร.ณัฐธีร  ศรีดี   กรรมการ   
 ๑๙.แมชีศันสนีย  เสถียรสุต   กรรมการ    
 ๒๐.รศ.เวทย บรรณกรกุล   กรรมการ    
 ๒๑.รศ.ดร.วันชัย  พลเมืองดี   กรรมการ    
 ๒๒.รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน   กรรมการ    
 ๒๓.ดร.ไพฑูรย  รื่นสัตย   กรรมการ    
 ๒๔.ศ. ดร.สมภาร พรมทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๕.ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๖.รศ. บํารุง สุขพรรณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
 ๒๗.ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๘. เลขานุการสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

  
 ๑.  พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,ดร.   ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร.   กรรมการ 
 ๓.  พระมหาทวี มหาปฺโญ,ผศ.ดร.   กรรมการ 
 ๔.  พระมหาดวงจันทร คุตฺตสีโล,ดร.    กรรมการ 
 ๕.  รศ.ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิต   กรรมการ 
 ๖.  ผศ.ดร.แมชีกฤษณา รักษาโฉม   กรรมการ 
 ๗.  ผศ.ดร.วุฒินันท  กันทะเตียน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  ผศ.ดร.มนตรี   สิระโรจนานันท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  ผศ.ดร.ประพันธ ศุภษร   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปฏกศึกษา 

 ๑.  พระมหาทวี มหาปฺโญ,ผศ.ดร.   ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร.   กรรมการ 
 ๓.  ผศ.รังษี สุทนต   กรรมการ 
 ๔.  ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย   กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.ชยุต  ภวภานันทกุล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  รศ.ดร. สมาน  งามสนิท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๗. ดร.บุญเลิศ โอฐส ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๑ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ๑. พระมหาพรชยั   สริิวโร,ดร. ประธานกรรมการ 

 ๒. พระราชวรเมธี,ดร. กรรมการ 
 ๓. พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ดร. กรรมการ 
 ๔. พระมหากฤษณะ  ตรุโณ,ผศ.ดร. กรรมการ 
 ๕. พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี,ดร. กรรมการ 
 ๖. ศ.ดร.สมภาร  พรมทา กรรมการ 
 ๗. รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๘. ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๙. พระมหาดนัยพัชร  คมฺภีรปฺโญ, ดร. กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
 ๑.พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธานกรรมการ 
 ๒.รศ.ดร.โคทม   อารียา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ กรรมการ 
 ๔.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๕.ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค กรรมการ 
 ๖.ดร.นพ.บรรพต  ตันธีรวงศ กรรมการ 
 ๗.ดร.อุทัย   สติม่ัน กรรมการ 
 ๘.พระมหาดวงเดน  ฐิติญาโณ,ดร.          กรรมการและเลขานุการ 
 
 ใหคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี   ๒๔      เดือน   กุมภาพันธ  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 

 
 

(พระพรหมบัณฑิต) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 
ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๓ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  

 
๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, (กฤษณะ ตรุโณ) ผศ.ดร.๑ 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ          พระครูโกศลศาสนบัณฑติ, (กฤษณะ ตรุโณ) ผศ.ดร.            
๒. ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ        ปรัชญา และศาสนา  

๔. สังกัด-สถานที่           หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา คณะพทุธศาสตร   
ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

ป.ธ.๓ (ภาษาบาลี) ๒๕๒๙ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๓๑ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ม.(พิเศษมัธยม) ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการ 
พธ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 

    ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑.  ศาสนากับคนรุนใหม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   

  ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาวทิยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
  ๖.๓ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

ที่                 วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. สัมมนาพทุธปรัชญาในพระไตรปฎก มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 

๑
 อาจารยประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  

 

                                                 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๔ 
 

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

    ๗.๑ งานวิจัย 

๑. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. ๒๕๕๔.  วิเคราะหการดําเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. ๒๕๕๘.  วิเคราะหคําใหการกรุงศรีอยุธยาในเชิงปรัชญา. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

๑. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. ๒๕๕๖. วาทะวาดวยเร่ืองสภาประชาชน. ตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา 
งานประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖. 

๒. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. ๒๕๕๗. ทัศนะวาดวยเร่ืองระบอบการปกครองที่ดี. ตีพิมพในวารสาร
บัณฑิตศึกษา งานประสาทปริญญา 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. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

๒. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.  ๒๕๕๒. ปรัชญาศาสนา. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๓. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.  ๒๕๕๕. ปรัชญาวิเคราะห.  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๕ 
 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๖ 
 

๒. รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร๒ 
 

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
๒. ตําแหนงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ปรัชญาและศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร  

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปท่ีสําเร็จ  ช่ือสถานท่ีศึกษา 
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)  ๒๕๒๔ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Ph.D. (Pali & Buddhist Study)  ๒๕๔๑ Banaras Hindy University India 

 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. พระวินัยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๖.๒ ประสบการณสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาพระไตรปฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. งานนิพนธทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. งานนิพนธภาษาบาลีสันสกฤตเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

๒
 อาจารยประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  

 

                                                 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๗ 
 

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. สารนิพนธพุทธศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒.สมิทธิพล เนตรนิมิต. ๒๕๕๗. พระไตรปฎกตองศึกษา อรรถกถาตองสืบคน. สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๓.สมิทธิพล เนตรนิมิต. ๒๕๕๗. พระไตรปฎก ตองศึกษา อรรถกถา ตองสืบคน.สารนิพนธพุทธศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๔.สมิทธิพล เนตรนิมิต. ๒๕๕๘. สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปฎก. สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๕.สมิทธิพล เนตรนิมิต. ๒๕๕๙.  อรรถกถาธรรมบทในสังคมไทย. สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 
๑.สมิทธิพล เนตรนิมิตร. ๒๕๕๐.  มิติสังคมในพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : ชีวาภิวฒัน, ๒๕๕๐. 
๒.สมิทธิพล เนตรนิมิต. ๒๕๕๓.  ภาพชีวิตของพระสงฆในอริยวินัย. กรุงเทพมหานคร : นีโอ ดิจิตอล, 

๒๕๕๓. 
๓.สมิทธิพล เนตรนิมิตร. ๒๕๕๔. อัญมณีลํ้าคาในอรรถกถาธรรมบท.  กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง

เฮาส. 
๔.สมิทธิพล เนตรนิมิตร. ๒๕๕๖. บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท.กรุงเทพมหานคร : เอม่ี เอ็นเตอร

ไพรส. 
   
๘. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๘ 
 

 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๙ 
 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.๓ 
 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   พระมหาพรชัย สิริวโร ศรีภักดี, ดร.  
๒. ตําแหนง   อาจารย  
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญาและศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา คณะพุทธศาสตร   

ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
๕.ประวัติการศึกษา 
             คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ  ชื่อสถานที่ศึกษา 
ป.ธ.๗ (ภาษาบาลี) ๒๕๓๗ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลยัมหิดล 
M.Phil. (Philosophy) ๒๕๔๘ University of Delhi, India 
Ph. D. (Philosophy) ๒๕๕๔ University of Pune, India 
 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 
 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   พระไตรปฎกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
 ๖.๒  ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ที่ 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 

 
๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. จริยศาสตรวิเคราะห  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวทิยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๓
 อาจารยประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  

 

                                                 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๐ 
 

๖.๓ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานวชิาการภาษาอังกฤษเพือ่การวิจัยเชิงปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวทิยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. สัมมนาพทุธจริยศาสตรประยุกต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการใชเหตุผล มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

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

๗.๑ งานวิจัย 
 

๑. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๕๘. พุทธจริยศาสตรเปนจริยศาสตรประเภทอันตวิทยา 
หรือกรณียธรรม?.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒. พระมหานันทกรณ ปยภาณี (เกษอินทร), ดร. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. และพระมหา 
ขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), ดร. ๒๕๕๘. ปจจัยกอใหเกิดการเบ่ียงเบนทางเพศตามคัมภีร
พระพุทธศาสนา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๗.๒ บทความทางวิชาการ 

 
๑. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๕๕. พุทธปรัชญากับปญหาเรื่องความดี,  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: 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. พุทธจริยศาสตรเปนจริยศาสตรประเภทอันตวิทยา 
หรือกรณียธรรม, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ISSN 1905-1603 ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. 

๕. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๕๙. บทวิจารณหนังสือเรื่อง Philosophical Writing:   
An Introduction.  เขียนโดย A. P. Martinich, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ISSN 1905-
1603 ฉบับท่ี ๓ เดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๑ 
 

๖. เพ็ญพรรณ เฟองฟูลอย, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. .๒๕๖๐.“สังสารวัฏกับคุณคาทางจริยศาสตรใน
พุทธปรัชญาเถรวาท”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐.  

๗. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรภีักดี), 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. 

๘. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๖๐. Presupposition  in Phenomenology: A Critical  
Examination in Theravada Buddhist Philosophy, International Conference 
Program,  March 31, 2017, Khon Kaen, Thailand 

๙. 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๒ 
 

 
 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๓ 
 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
  

บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 
 

๑. พระราชวรเมธี, ดร. (ประสิทธิ์ พรหมรํสี) 
 
๑.ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายบริหาร      
                สังกัด  คณะพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ประวัติการศึกษา 
 ๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  ธรรมศึกษาเอก, เปรียญธรรม  ๕  ประโยค   
 ๒.๒ คุณวุฒิทางโลก   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

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 ปรัชญาเบื้องตน คณะพุทธศาสตร  มจร. 
    ๒ ประวัติพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร  มจร. 
 
 ๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาโท 

๑ พุทธปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย(สวนกลาง) 
๒ ศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย(สวนกลาง) 
๓ ปรัชญาตะวันตก บัณฑิตวิทยาลยั(สวนกลาง) 

 
 ๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

๑ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย(สวนกลาง) 
 
๔. หนังสือ งานวิจัยและบทความ 
 
 ๔.๑ หนังสือ/ตําราเรียน 

  - 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๔ 
 

 
 
๔.๒ งานวิจัย 

   
๑. พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธิ์ พรหมรํสี). ๒๕๕๗. “การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงฆ ผานการบูรณาการความรูเรื่องปรัญชาเศรษฐกิจพอพียง ในประเทศไทย
และกลุมประเทศ 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 ไดรับทุนวิจัยจาก
สํานักงานสนับสนุนกองทุนเพ่ือการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๔.๓ บทความ 

 
๑.  พระราชวรเมธี, (ดร.ประสิทธิ์ พรหมรํสี).  ๒๕๕๙. ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) แบบ

กรณีศึกษา, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจาํป 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 inBuddhist 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. เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาเซียน”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๖. เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุสลาอัปสรา” ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๕ 
 

๗. เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขใหประชาชน”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๘. เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเวียดนาม พรหมจรรยสันโดษ”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเดอะนิวเมียนมาร สิปปะพลัง”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ
 ฉบับวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความยิ่งใหญในการปฏิวัติพันธุกรรม”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 

 
๒. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. (ยุนิรัมย) 

 
๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พุทธปรัชญาเถรวาท 
๔. สังกัด-สถานท่ี  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร   

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
ป.ธ.๖ (ภาษาบาลี) ๒๕๓๙ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
พธ.บ. (ปรัชญา) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Ph.D. (Philosophy) ๒๐๑๒ University of Mysore, India 

 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 
 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี(International programme) 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. Epistemology มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Theravada Buddhist Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
   ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๖ 
 

 
 ๖.๓ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาจิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
๗.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 
 ๗.๑ งานวิจัย 
 
๑. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. ๒๕๕๗. อิทธิพลเรื่องบาปกรรมในอรรถกถาธรรมบทกับ

สังคมไทย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
 
 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 
 
๑. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ “ธรรมปฏิบัติไมจํากัดในเรือนจํา” เอกสารสรุปโครงการอบรมธรรม

ปฏิบัตเิรอืนจําเรือนธรรมวาระครบรอบ ๑๐ ป ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ตุลาคม ๒๕๕๘, 
หนา ๒๒-๒๗. 

๒. อรจิรา วงษาพาน และพระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ,ดร. “พุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันเพ่ือการ
เผชิญวิกฤต” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙, หนา ๑๕๘-๑๗๓ 

๓. พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ,ดร. และคณะ, “การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการทองเท่ียงเชิงพุทธ เพ่ือการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม”
วารสารพุทธศาสตรศึกษา ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. PhramahaDanaiphat Yuniram.  “Kindliness to other in daily life” Messages in the 
conference  & 3rd AwardCeremony of BharatiyaSanghaarajaBhikkhuMahasabha, 
6th September, 2013, Kolkata India. 

 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๗ 
 

 

 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๘ 
 

 
 

๓. พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป, ดร. (เขียนวงศ) 
  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป/เขียนวงศ 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที่             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา คณะพุทธศาสตร   

ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.ประวัติการศึกษา 
             คุณวุฒิ  ปที่สําเร็จ  ชื่อสถานที่ศึกษา 
ป.ธ. ๔  ๒๕๓๒ กองบาลีสนามหลวง 
พธ.บ. (ปรัชญา)  ๒๕๓๕ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ม. (ปรัชญา)  ๒๕๓๙ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
Ph.D. (Philosophy)  ๒๕๕๘ Assumption University 
 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   อภิปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.   Buddhist Literature Research มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวทิยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๖.๓ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวนัตก มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาภาษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๙ 
 

๑. พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป. กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพ่ือ
ความสมานฉันทในสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร, ๒๕๖๐. 

 
 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 
๑. พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป.  “การบูรณาการโยนิโสมนสิการสูการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง

วิเคราะห” วารสารมหาจุฬาวิชาการ  ปท่ี  ๒ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๕๘  หนา 
๑๐๙-๑๓๕. 

๒. พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป.  “วิถีแหงผูนําและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย จอมปราชญ จอม
ธรรม” สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป 
๒๕๖๐, หนา ๒๒๑-๒๔๔. 

๓. พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป.  บทความวิจัย เรื่อง “กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : 
บูรณาการเพ่ือความสมานฉันทในสังคมไทย”  วารสารบัณฑิตปริทรรศน  ปท่ี  ๑๓ ฉบับท่ี ๒ 
พฤษาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 
๔.Phramaha Pairat Dhammadipo. “Kant’s Theory of Knowledge” ใน หนังสือ  มหาจุฬา

วิชาการ  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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๐ 
 

 
 

๔. ศ.ดร. สมภาร พรมทา 
 
๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   ศ.ดร.สมภาร  พรมทา  
๒. ตําแหนงทางวิชาการ   ศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พระพุทธศาสนา/ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๕. ประวัติการศึกษา 
             คุณวุฒิ  ปท่ีสําเร็จ  ช่ือสถานท่ีศึกษา 
พธ.บ.(ครุศาสตร)  ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ม.(ปรัชญา)  ๒๕๓๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ด.(ปรัชญา)  ๒๕๓๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
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 
๔.   
  

๖.๓ ประสบการณในการสอนปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. เรื่องเฉพาะในพุทธปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับศาสตรวาดวยการใชเหตุผล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๑ 
 

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

วารสารปญญา. 
๓. สมภาร พรมทา, ศ.ดร. ๒๕๖๐. พุทธปรัชญาในอภิธรรมปฎก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวารสาร

ปญญา. 
 
  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.  
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. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๒ 
 

๙.Somparn Promta, We Are What We Eat, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 
2016. 

๑๐.Somparn Promta, Enlightened Life, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 
2015. 

๑๑.Somparn Promta, Simplicity, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 2015. 
๑๒.Somparn Promta, Hinduism, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 2015. 
๑๓.Somparn Promta, Letters to My Muslim Friends, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House,  2015. 
 
๘. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูประจําหลักสูตร 

วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๔ 
 

๑.พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. 

๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙   

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญาและศาสนา 

๔. สังกัด-สถานที่             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (ศาสนา) ๒๕๓๔ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

M.A. (Political Science)  ๒๕๓๘ Tilak College, India 

M.A. (Philosophy) ๒๕๔๒ University  of  Pune, India 

Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๕ University of  Pune, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๒๙๒๐ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

   ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาปญหาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๕. พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๖. พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๕ 
 

 

         ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. (๖๐๒ ๒๐๓) ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๑. ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. ๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

 ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. (๘๐๒ ๑๔๒)งานวชิาการภาษาอังกฤษเพือ่การวิจัยเชิง

ปรัชญา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. (๘๐๒ ๒๐๓)ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. (๘๐๒ ๓๒๐)สัมมนาปรัชญาอินเดีย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. (๘๐๐ ๓๐๖)วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘) ศึกษาบทบาทการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของสํานัก

ปฏิบัติธรรมประจําวันจังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพ.ย.-ธ.ค.๒๕๕๙. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๖ 
 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  งานวิจัยรวม, การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรูของ

เดวิด  ฮิวมกับนยายะในปรัชญาอินเดีย.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

แหลงที่ตีพิมพ:วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 ๗.๒ บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

    พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘) ศึกษาบทบาทการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของสํานัก

ปฏิบัติธรรมประจําวันจังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพ.ย.-ธ.ค.๒๕๕๙. 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  งานวิจัยรวม, การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรูของ

เดวิด  ฮิวมกับนยายะในปรัชญาอินเดีย.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ : วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๒) ศึกษาตีความสุขภาวะองครวมวิถีพุทธ  วารสารพุทธ

ศาสตร-ปรัชญาปริทรรศน, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๒ 

  พระครูภาวนาโพธิ คุณ,ผศ .ดร . (๒๕๕๔)  ธรรมของในหลวง  วารสารศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of General Education Khon Kaen University: JGE: KKU) ปท่ี ๔ 

ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๔๕)  การเมืองใหมวิถีพุทธ, พิมพครั้งท่ี ๓ สํานักพิมพ บริษัทคลังนานา

วิทยาขอนแกน   

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๔๖)มรดกไทย มรดกธรรม, พิมพครั้งท่ี ๒ สํานักพิมพ บริษัทคลังนานา

วิทยาขอนแกน   

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๔๗)ธรรมนูญชีวิตจากคาถาธรรมบท, พิมพครั้งท่ี ๑ สํานักพิมพ บริษัท

คลังนานาวิทยาขอนแกน  

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๔)ธรรมซีรี่ชุดท่ี ๑ อยูก็สบายไปก็มีสุข, พิมพครั้งท่ี ๔ , สํานักพิมพ 

บริษัทคลังนานาวิทยาขอนแกน   

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๖)ธรรมซีรี่ชุดท่ี ๒ ไขปญหาปริศนาธรรมศาลาโพธสาร ๗๒, พิมพครั้ง

ท่ี ๓ สํานักพิมพ บริษัทคลังนานาวิทยาขอนแกน   

 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๒. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ 

 

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ 

    ๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑ 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ปรัชญา/ศาสนา 

๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

M.A.(Philosophy)  ๒๕๔๑ University of Madras, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๑๓๑๒๘ 

M.A. (Pali& Buddhist Studies) ๒๕๔๔ Banaras Hindu University, India 

Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๖ Magadh University, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๒๒ 

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตร ี

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ศึกษาอิสระทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ ๖๐๓ ๓๐๙ สมัมนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ ๘๐๒ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๖).   

 พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงแวดลอม. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกนและวิทยาลัยสงฆเลย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต (๒๕๕๘) 

 การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษา กลุมสตรีบานขอนแดง 

ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต 

ศรีสอาด (๒๕๕๙) 

 การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน ตําบล

ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
  

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๖๐) กําลังดําเนินการ.  

 ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาปญญาของสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแกน.ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๗.๒ งานวิจัยรวม 

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.ดร.วสันต 

ศรีสะอาด (๒๕๕๙) 
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 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายา

เสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, 

พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 

 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน 

: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยา

เขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๗.๓ บทความทางวิชาการ 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ(๒๕๕๖).“พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงลอม” 

 ตีพิมพและนําเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุมแมน้ําโขง ใน

วารสารวิชาการแสงอีสาน ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี๒๗ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันท่ี 

๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๘).“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร” 

 ตีพิมพในโครงการปรระชุมวชิาการการนําเสนอผลวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง

ท่ี ๕ วันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต,(๒๕๕๘).

“การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษากลุมสตรีบานขอนแดงตําบลนาอาน 

อําเภอเมือง จังหวัดเลย” 

 ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี เรื่อง “พุทธบูรณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม

ใหยั่งยืน” มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรญาโณ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต 

ศรีสะอาด, (๒๕๕๙)“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนน

ทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” 

 ตีพิมพในวารสารธรรมทรรศน ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙, 

สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. 
 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,PhramahaDaosiam 

Vachirapanyo,Asst.Prof.Dr., 2,Lt,Dr.Vasant Srisaa, PhramahaJaroonKittipanyo, Dr., 

Asst.Prof.ChumpholPanket, PhairatPanket, PunyaSunanta. (2560). “The intellectual 
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development in the way ofBuddhist ethics of theMeditation center ofProbannontan 

temple, Naimuang Sub-District,Muang District, KhonKaen Province”  

 NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 

 

 ๗.๓ บทความวิจัยรวม 

ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาปพนกตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จักร

พรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา (๒๕๕๙) 

 กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดขอนแกน. ตีพิมพใน

วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, 

พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 

 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน : 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน.ตีพิมพใน

วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 

 

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรี

สะอาด (๒๕๖๐). 

 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายา

เสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน.ตีพิมพในวารสารการประชุมระดับชาติครั้งท่ี ๔ เรื่อง “พุทธนวัตถกร

รมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย” วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตขอนแกน.  
 

Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhraWandeePavase, PhramahaPaponKatasaro, 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, 2/Lt.Dr.VasantSrisaard, 

PhramahaJaroonKittipanno, PhramahaBanjongSirijantho, TossapornPromtes(2017). 

 The conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation of 

People in KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International 

Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 
 

2/Lt.Dr.vasantSrisaard, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,Asst.Prof.Dr.Suvintongpan, 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,PhramahaJaroonKittipanno, Dr., 
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Dr.TanachaiManipikhai, PhramahaDoasiamVajirapanno, Asst.Prof.Dr., 

Mr.SawatHadpagdee(2017). 

 Roles of Sub-district Administrative Organization in Preventing and Solving 

Drug Addiction Youth: A Case Study of Kungthanasan Sub-District Administrative 

Organization, Phuvieng District, KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd 

International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen 

Campus 

๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ.(๒๕๕๕). ปรัชญา : ศาสตรแหงภูมิปญญามนุษย.วิทยาลัยสงฆเลย:

สํานักพิมพสยาม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๒ 
 

๓. ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 

    ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕ 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญา/ศาสนา 

๔. สังกัด-สถานที่             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.ศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

M.A.  (Indian Philosophy) ๒๕๓๘ University  of  Madras,India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๑๒๐๙๓ 

Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๙ Magadh  University, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๓๔ 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

         ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ๑๐๔ ๔๑๔ สัมมนาปญหาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

 ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๓ 
 

วิทยาลัย 

๔. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

  

 

           ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๕. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) 

  แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาการ

ตั้งครรภของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๗,แหลงที่ตีพิมพ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๒๕๕๗) 

  ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) 

 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : 

กรณีศึกษาวัดปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน. 

 ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปที่ ๒  ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - 

มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกาและคณะ.(๒๕๕๘) 

 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : 

กรณีศึกษาวัดปาประชาสรรค ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน.๒๕๕๙ ปที่ตีพิมพ  :

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๔ 
 

๒๕๕๙(2016) แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 3rd National and The  1st  International  Conferences  

2016 “Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  sustainable  society” 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙)  กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวม

ของประชาชนในจังหวัดขอนแกน,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of 

people in Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ MCU RS 610759119,ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ - กุมภาพันธ ๒๕๖๐, แหลงที่ตีพิมพ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน ฐานTCI ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับ

พิเศษ) 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด 

โรงเรียนในการจัดการปญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(The model and process to 

create strength of villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  

tackling, A  ccording  to  Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ป ๖๐ สัญญาเข

ที่ว.๐๘๕/๒๕๖๐ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(2017)แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 

4rd National and The  2st  International  Conferences  2017 “Buddhist  Innovation for  

developing  Thailand” 

๗.๒ บทความวิจัย 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหาร

สวนทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาการตั้งครรภของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๗ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๕๗) 

  ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครอง

สวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัดปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน. ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปที่ ๒  ฉบับที่ ๑ (มกราคม 

-  มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) Guidline  on  Participating  Development  of  

the  Local  Governmental  Organization  for  the  Community  Forest  Preservation : A  case  

study  of  Wat  Pa  Pachasan  Hnong  Songhong  District, Khon  Kaen  Province. 

 ปที่ตีพิมพ  :๒๕๕๙(2016) แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 3rd National and The 1st  

International  Conferences  2016 “Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  

sustainable  society” 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในจังหวัดขอนแกน,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of 

people in Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ แหลงที่ตีพิมพ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) The model and process to create strength of 

villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, A  ccording  to  

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๕ 
 

Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ป ๖๐ สัญญาเขที่ว.๐๘๕/๒๕๖๐ MCU RS 

๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(2017)แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 4rd National and The  2st  

International  Conferences  2017 “Buddhist  Innovation for  developing  Thailand” 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙).ตรรกศาสตรเบื้องตน.วิทยาเขตขอนแกน : สํานักพมิพเอมมี่กอบปป

ร้ินท. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๗) ประวัติการศึกษาไทย. ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๕) ปรัชญาอินเดีย.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) หนาปรัชญาอินเดียรวมสมัย.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) หนาจติวิทยาผูสูงอายุ.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) หนาการพัฒนาแบบย่ังยืน.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๖) การเมือการปกครองของไทย.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ.ขอนแกนการพมิพ. 

 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๖ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

  
วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. 

๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙   

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญาและศาสนา 

๔. สังกัด-สถานที่             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (ศาสนา) ๒๕๓๔ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

M.A. (Political Science)  ๒๕๓๘ Tilak College, India 

M.A. (Philosophy) ๒๕๔๒ University  of  Pune, India 

Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๕ University of  Pune, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๒๙๒๐ 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาปญหาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๕. พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๖. พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๗ 
 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. (๖๐๒ ๒๐๓) ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๑. ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. ๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. (๘๐๒ ๑๔๒)งานวชิาการภาษาอังกฤษเพือ่การวิจัยเชิง

ปรัชญา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. (๘๐๒ ๒๐๓)ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. (๘๐๒ ๓๒๐)สัมมนาปรัชญาอินเดีย มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. (๘๐๐ ๓๐๖)วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘) ศึกษาบทบาทการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของสํานัก

ปฏิบัติธรรมประจําวันจังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพ.ย.-ธ.ค.๒๕๕๙. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๘ 
 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  งานวิจัยรวม, การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรูของ

เดวิด  ฮิวมกับนยายะในปรัชญาอินเดีย.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

แหลงที่ตีพิมพ:วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 ๗.๒ บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

    พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘) ศึกษาบทบาทการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของสํานัก

ปฏิบัติธรรมประจําวันจังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพ.ย.-ธ.ค.๒๕๕๙. 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  งานวิจัยรวม, การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรูของ

เดวิด  ฮิวมกับนยายะในปรัชญาอินเดีย.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ : วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๒) ศึกษาตีความสุขภาวะองครวมวิถีพุทธ  วารสารพุทธ

ศาสตร-ปรัชญาปริทรรศน, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๒ 

  พระครูภาวนาโพธิ คุณ,ผศ .ดร . (๒๕๕๔)  ธรรมของในหลวง  วารสารศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of General Education Khon Kaen University: JGE: KKU) ปท่ี ๔ 

ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๔๕)  การเมืองใหมวิถีพุทธ, พิมพครั้งท่ี ๓ สํานักพิมพ บริษัท

คลังนานาวิทยาขอนแกน   

 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๔๖)มรดกไทย มรดกธรรม, พิมพครั้งท่ี ๒ สํานักพิมพ บริษัท

คลังนานาวิทยาขอนแกน   

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๔๗)ธรรมนูญชีวิตจากคาถาธรรมบท, พิมพครั้งท่ี ๑ สํานักพิมพ บริษัท

คลังนานาวิทยาขอนแกน  

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๔)ธรรมซีรี่ชุดท่ี ๑ อยูก็สบายไปก็มีสุข, พิมพครั้งท่ี ๔ , สํานักพิมพ 

บริษัทคลังนานาวิทยาขอนแกน   

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๙ 
 

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๖)ธรรมซีรี่ชุดท่ี ๒ ไขปญหาปริศนาธรรมศาลาโพธสาร ๗๒, พิมพครั้ง

ท่ี ๓ สํานักพิมพ บริษัทคลังนานาวิทยาขอนแกน   

๑. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๐ 
 

 
 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๑ 
 

๒. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ 

 

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ 

    ๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑ 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ปรัชญา/ศาสนา 

๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๕. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

M.A.(Philosophy)  ๒๕๔๑ University of Madras,India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๑๓๑๒๘ 

M.A. (Pali& Buddhist Studies) ๒๕๔๔ Banaras Hindu University,India 

 

Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๖ Magadh University,India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๒๒ 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตร ี

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ศึกษาอิสระทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ ๖๐๓ ๓๐๙ สัมมนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๒ 
 

๑ ๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ ๘๐๒ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๖).   

 พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงแวดลอม. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกนและวิทยาลัยสงฆเลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต (๒๕๕๘) 

 การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษา กลุมสตรีบานขอนแดง 

ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต 

ศรีสอาด (๒๕๕๙) 

 การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน ตําบล

ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๖๐) กําลังดําเนินการ.  

 ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาปญญาของสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแกน.ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๗.๒ งานวิจัยรวม 

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.ดร.วสันต 

ศรีสะอาด (๒๕๕๙) 

 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายา

เสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, 

พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๓ 
 

 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน 

: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยา

เขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗.๓ บทความทางวิชาการ 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ(๒๕๕๖).“พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงลอม” 

 ตีพิมพและนําเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุมแมน้ําโขง ใน

วารสารวิชาการแสงอีสาน ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี๒๗ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันท่ี 

๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๘).“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร” 

 ตีพิมพในโครงการปรระชุมวิชาการการนําเสนอผลวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง

ท่ี ๕ วันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต,(๒๕๕๘).

“การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษากลุมสตรีบานขอนแดงตําบลนาอาน 

อําเภอเมือง จังหวัดเลย” 

 ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี เรื่อง “พุทธบูรณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม

ใหยั่งยืน” มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรญาโณ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต 

ศรีสะอาด, (๒๕๕๙)“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนน

ทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” 

 ตีพิมพในวารสารธรรมทรรศน ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙, 

สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,PhramahaDaosiamVachirap

anyo,Asst.Prof.Dr.,2,Lt,Dr.VasantSrisaa, PhramahaJaroonKittipanyo, Dr., 

Asst.Prof.ChumpholPanket, PhairatPanket,PunyaSunanta. (2560). “The intellectual 

development in the way ofBuddhist ethics of theMeditation center ofProbannontan 

temple, Naimuang Sub-District,Muang District, KhonKaen Province”  

 NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 

 

 ๗.๓ บทความวิจัยรวม 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๔ 
 

ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาปพนกตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จักร

พรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา (๒๕๕๙) 

 กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดขอนแกน. ตีพิมพใน

วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบบัพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, 

พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 

 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน : 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน.ตีพิมพใน

วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรีสะอาด 

(๒๕๖๐). 

 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายา

เสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน.ตีพิมพในวารสารการประชุมระดับชาติครั้งท่ี ๔ เรื่อง “พุทธนวัตถกร

รมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย” วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตขอนแกน.  
 

Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhraWandeePavase, PhramahaPaponKatasaro, 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, 2/Lt.Dr.VasantSrisaard, 

PhramahaJaroonKittipanno, PhramahaBanjongSirijantho, TossapornPromtes(2017). 

 The conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation of 

People in KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International 

Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 
 

2/Lt.Dr.vasantSrisaard,Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,Asst.Prof.Dr.Suvintongpan,Asst.Prof.Dr.Chakkapa

nWongpornpavan,PhramahaJaroonKittipanno, Dr., Dr.TanachaiManipikhai, 

PhramahaDoasiamVajirapanno, Asst.Prof.Dr., Mr.SawatHadpagdee(2017). 

 

 

 Roles of Sub-district Administrative Organization in Preventing and Solving 

Drug Addiction Youth: A Case Study of Kungthanasan Sub-District Administrative 

Organization, Phuvieng District, KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๕ 
 

International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen 

Campus 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ.(๒๕๕๕). ปรัชญา : ศาสตรแหงภูมิปญญามนุษย.วิทยาลัยสงฆเลย: 

 สํานักพิมพสยาม. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๖ 
 

 
 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๗ 
 

๓. ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 

    ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕ 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญา/ศาสนา 

๔. สังกัด-สถานที่             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.ศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

M.A.  (Indian Philosophy) ๒๕๓๘ University of Madras,India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๑๒๐๙๓ 

Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๙ Magadh  University,India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๓๔ 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ๑๐๔ ๔๑๔ สัมมนาปญหาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

 ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๘ 
 

วิทยาลัย 

๔. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

  

 

           ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๔. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๕. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) 

  แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาการ

ตั้งครรภของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๗,แหลงที่ตีพิมพ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๒๕๕๗) 

  ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) 

 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : 

กรณีศึกษาวัดปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน. 

 ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปที่ ๒  ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - 

มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกาและคณะ.(๒๕๕๘) 

 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : 

กรณีศึกษาวัดปาประชาสรรค ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน.๒๕๕๙ ปที่ตีพิมพ  :

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๙ 
 

๒๕๕๙(2016) แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 3rd National and The  1st  International  Conferences  

2016 “Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  sustainable  society” 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙)  กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวม

ของประชาชนในจังหวัดขอนแกน,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of 

people in Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ MCU RS 610759119,ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ - กุมภาพันธ ๒๕๖๐, แหลงที่ตีพิมพ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน ฐานTCI ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับ

พิเศษ) 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด 

โรงเรียนในการจัดการปญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(The model and process to 

create strength of villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  

tackling, A  ccording  to  Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ป ๖๐ สัญญาเข

ที่ว.๐๘๕/๒๕๖๐ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(2017)แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 

4rd National and The  2st  International  Conferences  2017 “Buddhist  Innovation for  

developing  Thailand” 

๗.๒ บทความวิจัย 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหาร

สวนทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาการตั้งครรภของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๗ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๕๗) 

  ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครอง

สวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัดปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน. ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปที่ ๒  ฉบับที่ ๑ (มกราคม 

-  มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) Guidline  on  Participating  Development  of  

the  Local  Governmental  Organization  for  the  Community  Forest  Preservation : A  case  

study  of  Wat  Pa  Pachasan  Hnong  Songhong  District, Khon  Kaen  Province. 

 ปที่ตีพิมพ  :๒๕๕๙(2016) แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 3rd National and The 1st  

International  Conferences  2016 “Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  

sustainable  society” 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในจังหวัดขอนแกน,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of 

people in Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ แหลงที่ตีพิมพ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ 

 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) The model and process to create strength of 

villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, A  ccording  to  

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๐ 
 

Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ป ๖๐ สัญญาเขที่ว.๐๘๕/๒๕๖๐ MCU RS 

๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(2017)แหลงที่ตีพิมพ : NIC 2016  The 4rd National and The  2st  

International  Conferences  2017 “Buddhist  Innovation for  developing  Thailand” 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙).ตรรกศาสตรเบื้องตน.วิทยาเขตขอนแกน : สํานักพมิพเอมมี่กอบปป

ร้ินท. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๗) ประวัติการศึกษาไทย. ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๕) ปรัชญาอินเดีย.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) หนาปรัชญาอินเดียรวมสมัย.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) หนาจติวิทยาผูสูงอายุ.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) หนาการพัฒนาแบบย่ังยืน.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๖) การเมือการปกครองของไทย.ขอนแกนการพิมพ. 

ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ.ขอนแกนการพมิพ. 

 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๑ 
 

 
 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๒ 
 

๔. พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ พระมหาบรรจง สิริจนโฺท,ดร. 

  ๓ ๔๑๑ ๒๐๐ ๑๐๐ ๙๘ ๑ 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ ปรัชญาและศาสนา 

๔. สังกัด-สถานที่   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

    มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (ปรัชญา) ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.ม. (ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Ph.D. (Philosophy) ๒๕๕๘ University of Madras, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๑๒๘๕๓ 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑.   ปรัชญาเบื้องตน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. กรรมฐาน  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖.๓ ประสบการณกาสอนปริญญาเอก 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระพุทธศาสนากับวิชาชีพ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 
พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร.(๒๕๕๙).กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบราณโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 ในจังหวัดขอนแกนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๓ 
 

พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร.(๒๕๖๐) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น 

 ในการอนุรักษปาชุมชน: กรณีศึกษาวัดปาประชาสรรค อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน. 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร. (2016).A Guideline on Participating Development of the  

local Governmental organization for the community forestation Preservation, a case 

study of watPachasamHnonysonghong district, khonkean province.Journal of the 3rd 

National and the 1st International Conferences2016 at M C U  

KhonKaen. 

พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร.(2017).The Conservative Processes of Palm leaf (Bailan) 

 Scriptures with the Participation of people in khonkean.Journal of the 4rd 

 National and the 2st International Conferences201๗ at M C U KhonKaen 

  

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

 - 

 ๗.๔ เอกสารวิชาการ 
 - 

๘.กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๕ 
 

๕. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ พระโสภณพฒันบัณฑิต, รศ. 

  ๓ ๔๔๐๙ ๐๐๑๔๒ ๑๐ ๔ 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ ปรัชญา/ศาสนา 

๔. สังกัด-สถานที่   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาเขตขอนแกน  

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวทิยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ.(ศาสนา) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศษ.บ.(ปฐมวัย) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศศ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. ศึกษางานสําคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖.๓ ประสบการณกาสอนปริญญาเอก 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ.(๒๕๕๗).พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว : 

ประวัติศาสตร   

 วัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคม. มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๖).รูปแบบการสรางเคร่ืองขายการเผยแผเชิงรุก มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอนแกน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๖ 
 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘).การมีสวนรวมของพระสงฆในการจัดการแหลงโบราณคดี 

 ในสังกัดสํานักศิลปาการที่ ๙.  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘).การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองครวมของพระสงฆในจังหวัด 

 ขอนแกน โดยเนนการมีสวนรวมของเครือขาย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๙).รูปแบบการใชวัดเปนศูนยกลางในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต. 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๖๐).รูปแบบการใชวัดเปนศูนยกลางในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต. 

วารสารวชิาการธรรมทรรศน. ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษป ประจําเดือน พฤหัสบด-ีธันวาคม ๒๕๕๙ 

หนาที่ ๓๑-๔๒ 

พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. (๒๕๖๐).บทบาทภาวะผูนําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนเปนเลิศในยุค

ไทยแลนด ๔.๐. วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ ๔ และระดับนานาชาติ คร้ังที่ 

๒ (proceeding) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต

ขอนแกน.หนา ๒๘๖๐-๒๘๗๑ 

พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. (๒๕๖๐).The Two Thuth in Buddhist Thought. วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับชาติคร้ังที่ ๔ และระดับนานาชาติ คร้ังที่ ๒ (proceeding) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน.หนา ๑๑๑-๑๒๒ 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๙).Model  of  Network  Building  for  the  Buddhist  Proactive 

 Propagation  of  Mahachulalornrajavidyalaya  University  at  KhonKaen 

 Campus(2016). วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (Proceeding)   

 มจร.วิทยาเขตขอนแกน. วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙.หนา ๓๒ 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว :  

 ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคม. วารประชุมวชิาการและเสนอผลงานวิจัย 

 ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ ๔ (Proceeding). วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย. หนา ๑๒๓. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘).การมีสวนรวมของพระพสงฆในการจดัการแหลงโบราณคด ี

 ในสังกัดสํานักศิลปาการที่ ๙.วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดับชาติคร้ังที่ ๔ และระดับ

นานาชาต ิ

 คร้ังที่ ๒ (Proceeding)  วันที่ ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๐.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย   

 วิทยาเขตขอนแกน. หนา ๑๐๑. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองครวมของพระสงฆในจังหวัด

ขอนแกน 

 โดยเนนการมีสวนรวมของเครือขาย. วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติลุมแมน้าํโขง 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๗ 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน (proceeding)  วันที่ ๒๘– ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘. 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกนเลมที่ ๒. หนา ๙๕. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๖).รูปแบบการสรางเคร่ืองขายการเผยแผเชิงรุก มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอนแกน.  วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดับชาติคร้ังที่ ๔  

 และระดับนานาชาติ คร้ังที่ ๒ (proceeding)  วันที่ ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๐:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณ 

 ราชวิทยาลัย  วทิยาเขตขอนแกน. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๖๐).Buddhism in lao PDR: Historical, Cultural, and Social 

Relations. 

 วารสารวชิาการในการประชุมวชิาการระดบัชาติ. คร้ังที่ ๔ และระดับนานาชาติ คร้ังที่๒ (proceeding)   

 วันที่ ๓๑มีนาคม   ๒๕๖๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตขอนแกน.หนา ๓๕๔-

๓๖๒ 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๓). การสงเสริมสุขภาพใหยังยืนตามแนวอิทธิบาท ๔. วารสารบัณฑิตศึกษา 

 ปริทรรศน ปที่ ๖ ฉบบัพิเศษ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓. หนา ๙๘. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๗).การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุนในสถานการณปจจบุัน.  

 วารสารประชุมระดบัชาติเลมที่ ๑ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. หนา ๑-๒๖ 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว :  

 ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคม. วารสารประชุมระดับชาติเลมที่ ๑ 

 (proceeding). ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 วิทยาเขตขอนแกน เลมที่๒ หนา ๑-๑๗ 

 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๑).พุทธศาสนากับสาธารณสุข.  ขอนแกน: หจก. โรงพิมพคลังนาวิทยา. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๑). การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก. ขอนแกน: หจก. โรงพิมพคลังนาวิทยา. 

พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๑).การดูแลสุขเชิงพุทธ (๒๕๕๙). ขอนแกน: หจก. โรงพิมพคลังนาวิทยา. 

 ๗.๔ เอกสารวิชาการ 
 - 

 

๘.กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ระเบียบ ขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๙ 
 

 
 
 

 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 เ พ่ือ ใหการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลั ยบรรลุ วั ต ถุประสงคของมหาวิทยาลั ย  
จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๔๑ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอ 
บังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึง ผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  ๖.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม 
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบ
เปรียญธรรมเกาประโยคและ 
  ๖.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๗ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  ๗.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ี 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๐ 
 

มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๗.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ  
๔ แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับแตสําเร็จการศึกษา หรือ
มีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการ ประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหมโดยพิจารณาแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
 ขอ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแต 
ละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา 
๑๖ สัปดาห บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา  
๖ สัปดาห และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๑๒  หนวยกิต 
   กลุมวิชา     ๑๘  หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา   ๖  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ    ๑๒  หนวยกิต 
   รวมท้ังส้ิน    ๔๘  หนวยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๒๔ 
หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๙  หนวยกิต 
   กลุมวิชา    ๙  หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา   ๖  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ   ๓๖  หนวยกิต 
   รวมท้ังส้ิน    ๖๐  หนวยกิต 
 ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๑ 
 

๑๐ ภาคการศึกษาปกติตามขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให
ตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๓ การนับเวลาในขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษาดวย ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลา
อีกไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง  
๓ ชั่วโมงและเม่ือรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ขอ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษาท่ัวไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตท่ีขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหนวย
กิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดศึกษาไวแลวไมเกิน ๕ ปไดตามท่ีเห็นสมควร แตตองไมเกิน ๙ 
หนวยกิต โดยไมใหนําไปคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นตองไดผลการศึกษาไมตํ่ากวา B  
หรือ S 
  ขอ ๑๓ การลาพักและการกลับเขาศึกษาใหม 
   ๑๓.๑ นิสิตท่ีมีเหตุจําเปน อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เม่ือไดศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกต ิโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป นิสิตตอง
ยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปด ภาคการศึกษาใหม หากพนจาก
กําหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
    ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
    ๑๓.๑.๒ มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ 
    ๑๓.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมี
ใบรับรองแพทยมาแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๓.๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติให
ลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลาศึกษาดวย ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติ
ใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือ
รักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได
ลงทะเบียนรายวิชาแลว ในกรณีนี้ ใหนิสิตได W ในทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษาท่ีไดรับ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา 
 ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนิสิต 
  นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ต่ํากวา ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๑.๑ หรือ
ขอ ๑๑.๒ แลวแตกรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตตามขอ ๓๒.๕ 
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  ๑๔.๕ ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักตามขอ ๑๓ หรือไมลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติตามขอ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนิสิต 
 ขอ ๑๕ นิสิตท่ีพนสภาพตามขอ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเขาเปนนิสิตใหมไดภายใน
กําหนดระยะเวลา ๒ ป นับจากวันท่ีนิสิตพนสภาพการเปนนิสิต และถาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยใหคิดระยะเวลาท่ีพนสภาพการ
เปนนิสิตนั้นรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมตางๆ 
เหมือนกับผูลาพักการศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดท่ี ๓ 

การข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
 

 ขอ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
  ๑๖.๑ ผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอกอง
ทะเบียนและวัดผลดวยตนเองตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตตองลงทะเบียนรายวิชา
ท่ีตองศึกษาในภาคนั้นท้ังหมด พรอมกับการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวย 
  ๑๖.๒ ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตามวันท่ีกําหนดตองแจง
เหตุขัดของใหกองทะเบียนและวัดผลทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันท่ีกําหนดไว 
มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ในกรณีท่ีไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแลวตอง
มาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวยตนเอง ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่งจึง
อนุญาตใหมอบหมายผูแทนมาข้ึนทะเบียนแทนได ท้ังนี้ตองทําใหเรียบรอยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในสาขาวิชาใด ตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได 
 ขอ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทิน
การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  ๑๗.๒ นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจาก
วันเปดภาคการศึกษา ไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 
๖ หนวยกิตและไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตท่ีลงทะเบียนลาชากวาท่ีกําหนด ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตท่ีไมลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ตองลาพักการศึกษาตาเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวในขอ ๑๓ หากไมปฏิบัติตามตองพนสภาพการเปนนิสิต 
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  ๑๗.๖ นิสิตท่ีไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ขอ ๑๘ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  นิสิตตองมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหนึ่งทานเปนผูแนะนําและชวยวางแผน การศึกษาโดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งจากอาจารยท่ีมีชื่อในทําเนียบอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๑๙ การถอน เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใตเง่ือนไขและมีผลสืบเนื่องดังตอไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีท่ีขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป รายวชิาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบยีน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีท่ีขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแตไมเกิน 
๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป นิสิตจะไดรับ W 
ในรายวิชาท่ีถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถานิสิตขอถอนรายวิชาใด เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได 
F ในรายวิชานั้น เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซ่ึงคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให
ถอนได ในกรณีเชนนี้นิสิตจะได W ในรายวิชานั้น 
  ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ใหกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป และหากพนกําหนดนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้นิสิตผูนั้นจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมด
ในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาโดย
อาจทําการวัดผลระหวางภาคดวย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานใหทํา หรือวิธีอ่ืนใด
ท่ีเหมาะสมกับรายวิชานั้นเม่ือสิ้นภาคการศึกษา ใหมีการสอบไลสําหรับแตละรายวิชาท่ีศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหรือจะใชวิธีการวัดผลอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้เพ่ือใชในการวัดผลตามความเหมาะสมของแตละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได 
  ๒๐.๒ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค นิสิตจะมีสิทธิเขาสอบไลหรือไดรับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ตอเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษาหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ีพอใจ
ของอาจารยประจําวิชา 
 ขอ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย ใชเพียง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและคาระดับ ดังนี้ 
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ผลการศึกษา ระดับ คาระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐ 
ดีมาก (Very good) B+ ๓.๕ 
ด ี(Good) B ๓.๐ 
คอนขางด ี(Very Fair) C+ ๒.๕ 
พอใช (Fair) C ๒.๐ 
ตก (Failed) F ๐ 

  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดท่ีหลักสูตรกําหนดใหเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตใหแสดงผล
การศึกษาในรายวิชานั้นดวยสัญลักษณ ดังนี้ 

   สัญลักษณ          ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)   เปนท่ีพอใจ 

U (Unsatisfactory)   ไมเปนท่ีพอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไมไดทําการวัดผล หรือไมมีการวัดผล ใหรายงานการศึกษา
รายวิชานั้นดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 

สัญลักษณ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไมสมบูรณ 

SP (Satisfactory Progress) กาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 
UP (Unsatisfactory Progress) ไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 

W (Withdrawn) ถอนรายชื่อวิชาท่ีศึกษา 
Au (Audit) ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 

  ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ 
   ๒๑.๔.๑ ใหใช IP (In Progress) สําหรับวิทยานิพนธท่ีอยูระหวางกาเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวใหกําหนด
เปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 

ด ี(Good) B + 
ผาน (Passed) B 
ตก (Failed) F 

  ๒๑.๕ การให F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเขาสอบและสอบตกตามขอ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไมแกคา I ตามขอ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดทาย 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินใหสอบตก 
  ๒๑.๖ การให I จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
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   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ แตมิไดสอบเพราะ
ปวยหรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารยประจําวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผล
การศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณการแกคา I 
นิสิตจะตองสอบและ/หรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชาใหครบถวน เพ่ือใหอาจารย
ประจําวิชาวัดผลและสงผลการศึกษาของนิสิตผูนั้นแกบัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให S จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ และหลักสูตรกําหนดใหวัดผล
การศึกษาโดยไมมีคาระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซ่ึงนิสิตไดลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให U จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาใหวัดผลโดยไมมีคา
ระดับและมีผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 
  ๒๑.๙ การให IP จะกระทําเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียง
เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแตภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ 
  ๒๑.๑๐ การให W จะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีไดระบุไวในขอ ๑๓. ขอ ๑๙.๑.๒ และขอ 
๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียน
เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให SP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษากาวหนาเปนท่ีนาพอใจแตยังมิไดวัดผลการวัดผลใหกระทํา
เม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถานิสิตไมศึกษารายวิชา
ตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตาม ใหทําการวัดผลรายวิชาท่ีได SP เปนระดับและใชผลนั้น
แทน 
  ๒๑.๑๓ การให UP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปและผลการศึกษาไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจแตยังมิไดวัดผลการวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษา
รายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถานิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตาม ใหทําการวัดผลรายวิชาท่ีได UP นั้น เปนระดับและใชผลนั้นแทน 
 ขอ ๒๒ การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซํ้า 
  ๒๒.๑ การนับหนวยกิตใหครบหลักสูตร ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบได
ระดับ A, B, C หรือ S เทานั้น เวนแตรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนวิชาบังคับหรือกลุมวิชา ซ่ึงนิสิตตอง
ไดไมต่ํากวา B หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตท่ีไดต่ํากวา B หรือได U ในรายวิชาบังคับหรือกลุมวิชา ตองลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบใหไดระดับไมต่ํากวา B หรือ S แลวแตกรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีท่ีนิสิตไดต่ํากวา B หรือได U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชา
เดิม หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุมเดียวกันได 
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  ๒๒.๔ ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือแทนตามท่ีหลักสูตรกําหนดการนับหนวย
กิตตามขอ ๒๒.๑ นับจํานวนหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว 
 ขอ ๒๓ ใหมีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยคํานวณหาคา
ระดับเฉลี่ยประจําภาคของรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น และคํานวณหาคาเฉลี่ย
สะสมสําหรับรายวิชาท้ังหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน 
 ขอ ๒๔ การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณโดยคูณคาระดับของแตละรายวิชาดวย
หนวยกิตของรายวิชานั้น แลวรวมผลคูณของแตละรายวิชาเขาดวยกันและหารผลรวมนั้นดวยจํานวน
หนวยกิตท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 
 ขอ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I, S, U, W และ Au ไมใหนํา
รายวิชานั้นมาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ ๒๔ 
 

หมวดท่ี ๕ 
การทําวิทยานิพนธ 

 
 ขอ ๒๖ ใหบัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบวาดวยการทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ  
 ขอ ๒๗ การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ และลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ 
ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๖ หนวยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ 
ภาคการศึกษาปกต ิและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธแลว 
 ขอ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๒๙ วิทยานิพนธซ่ึงผานการประเมินผลแลว ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการนําวิทยานิพนธออกโฆษณา
เผยแพร ตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 

หมวดท่ี ๖ 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ขอ ๓๐ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไมนอยกวา หรือไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑.๑  และขอ 
๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
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  ๓๐.๔ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม 
  ๓๐.๕ ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายกลุมวิชาทุกวิชาและไดระดับ S ใน
กรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U 
  ๓๐.๖ สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ ๓๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับปริญญา 
   ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐ 
   ๓๑.๒ ไมติดคางคาธรรมเนียมใด ๆ 
   ๓๑.๓ ไมอยูระหวางการถูกลงโทษใด ๆ 
 

หมวดท่ี ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 
 ขอ ๓๒ ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดเก่ียวกับการสอบ ตองไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตาม
สมควรแกความผิด ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ 
  ๓๒.๒ ใหสอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ใหสอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๒.๔ ใหพักการศึกษาตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแลวแตกรณี 
  ๓๒.๕ ใหพนสภาพการเปนนิสิต 
 ขอ ๓๓ นิสิตตองมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดขอบังคับระเบียบ 
คําสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และไดรับโทษนอกจากท่ีระบุไวแลวในขอ ๓๒ 
นิสิตตองไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแกความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใชคาเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการใหปริญญามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทําผิดตาง ๆ ตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ตามสมควรแกกรณีเฉพาะกรณีท่ี
นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
รวมกับกรรมการควบคุมการสอบเปนผูพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี ตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๓๕ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 
  ๓๕.๑ นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต กอนปการศึกษา๒๕๔๒ ยังคง
ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๘ 
 

  ๓๕.๒ นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปน
ตนไป ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 

แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ขอ ๒  ใหยกเลิกขอความในขอ ๖ และขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

         “๖.๑  ผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
   ๖.๑.๒  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.๒  ผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๒.๑ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๖.๒.๒ ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ 

๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ 
ป  นับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค และ  

 ๖.๒.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๗  ผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 

๗.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๗.๑.๒  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ ระบบ ๔ 
แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ 
ป นับแตวันสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

 ๗.๑.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖๑ 
 

 ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
๗.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเกา
ประโยค  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

๗.๒.๒  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๒๕ จากระบบ 
๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 
๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค 

 ๗.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใชระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรแตละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค  มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห  และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน  ท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก็ได 

  ระบบไตรภาค ๑ ป  การศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 

 ขอ ๔  ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

 “ขอ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

โครงสรางของแตละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการทําวิทยานิพนธตามจํานวน
หนวยกิต  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 “ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖๒ 
 

 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ใหมีระยะเวลาศึกษามี
นอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไม
นอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ใหมีระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไม
นอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีกําหนดคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก  แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

 ๑๑.๕  การนับเวลาในขอ ๑๑  ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาดวยยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

ขอ ๖  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๑.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

  ขอ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบงเปน ๗ ระดับและคา
ระดับ ดังนี้ 

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

 
ขอ ๗  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๒๗ การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงราง

วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอย

กวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได  หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธแลว 

  
   
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

      
   

 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงบางสวนของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ให
มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันพฤหัสบดี  ท่ี 
๑๗  มิถุนายน จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ๕  แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให
ใชขอความตอไปนี้แทน  
 “ขอ  ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป” 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๑  
เม่ือวันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติใหออกบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
คณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔  ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ ไดแก  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก  รองคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผูเปนคณาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยจํานวนสี่รูปหรือคนท่ี  

                          อธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโดย 

                          คําแนะนําของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ไดแก  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ  ไดแก คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก รองคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก หัวหนาภาควิชา 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโยคําแนะนํา

ของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เลขานุการประจําคณะ 

ขอ ๖  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาํคณะมีวาระ 
การดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณะบดี 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖๕ 
 

ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๔ และขอ ๕  พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการ 
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลือของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมให 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบ
วัน 

ขอ ๗  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาํคณะมีอํานาจและ 
หนาท่ี ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงาน                           

เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ 
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๘  ใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลยัและคณะกรรมการประจําคณะ 
อยางนอยปละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๙  ใหอธิการดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖๖ 
 

 
 
 
 

 
      ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามความ
ในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมง

การศึกษาในแตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ 
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวย

กิตและไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิคท่ีประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
      

 
 
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖๗ 
 

 
 
 

           
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
เพ่ือใหการศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗  

เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๒  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการฝกปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการฝกภาคปฏิบัติ 

วิปสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธของการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
(๒)  กําหนดวัน  เวลาและสถานท่ี  สําหรับการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔  ใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ีตามท่ี
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา  

๔๕ วัน  โดยใหใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป 
ขอ ๕ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
               

 
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖๘ 
 

 
 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
  

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   
โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 

๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัย
อาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 

     แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบ
ได ๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ        ไมนอยกวา ๘      หนวยกิต 
วิชาเอก           ไมนอยกวา ๑๒      หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖      หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                 ๑๒       หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น        ไมนอยกวา ๓๘      หนวยกิต 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบ
ได ๖ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไมนอยกวา    ๘ หนวยกิต 
 วิชาเอก           ไมนอยกวา    ๑๒ หนวยกิต 
 วิชาเลือก         ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หนวยกิต 
 รวมท้ังสิ้น         ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖๙ 
 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบง

การศึกษาเปน ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
 ๒) แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวย

กิต และทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไมนอยกวา        ๖ หนวยกิต 
 วิชาเอก              ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  
 วิชาเลือก            ไมนอยกวา ๖      หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ                       ๓๖ หนวยกิต 
 รวมท้ังสิ้น           ไมนอยกวา ๕๔    หนวยกิต 
  

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
            

 
 

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๗๐ 
 

 
 
 
       
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  
            อนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา
ดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ขอ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
สวนประกอบเพ่ิมเติมของโครงรางวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ขอ ๕ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากประกาศ เปนตนไป 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๗๑ 
 

หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและการลงทะเบียน 

 
 ขอ ๖  การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

  ๖.๑ ใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะ
ไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจ
รูปแบบกอน เม่ือผานการตรวจรูปแบบและแกไขแลว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ ตามข้ันตอน 

  ๖.๒  โครงรางวิทยานิพนธ มีสวนประกอบดังนี้ 
  (๑)  หัวขอวิทยานิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
  (๓)  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  (๔)  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  (๖)  วิธีดําเนินการวิจัย 
  (๗)  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
  (๘)  โครงสรางของรายงานวิทยานิพนธ (สารบัญชั่วคราว) 
  (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
  (๑๐)  ประวัติผูวิจัย 

สวนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธ และขอกําหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ใหนิสิตยื่นแบบคํารอง  บฑ 
๘  พรอมดวยหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  จําวน ๖  ฉบับ ในจํานวนนี้ตองมีลายเซ็นรับรองของผู
สมควรเปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธทุกคน บนปกของโครงรางฯ จํานวน ๑ ฉบับ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๔  นิสิตท่ีประสงคจะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเชิงปริมาณ ท่ีมีเครื่องมือ
วิจัยหรือแบบสอบถามชั่วคราว ตองสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจะเปนผูพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธท่ีนิสิตเสนอ และในการประชุมพิจารณาสอบแตละครั้ง นิสิตตองเขานําเสนอและชี้แจง
เก่ียวกับหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธดวย 

 ๖.๖  เม่ือนิสิตแกไขหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามมติคณะกรรมการแลวใหยื่นแบบ
คํารอง บฑ ๘.๑ พรอมดวยหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๔ ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผลการพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธของนิสิตท่ีผานความเห็นชอบแลวพรอมรายชื่อ ผูสมควรเปนคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธในหัวขอนั้นตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๗๒ 
 

 ๖.๗  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและเม่ือบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวขอวิทยานิพนธพรอมท้ังรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท่ี
ไดรับอนุมัติแลว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานพินธ 

ขอ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ตองศึกษารายวิชาใน

หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 
๙  หนวยกิต 

 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภายหลังจากข้ึน
ทะเบยีนเปนนิสิตแลว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ ตองศึกษารายวิชา
ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 
๖ หนวยกิต 

 ๗.๓  ใหนิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ บฑ  ๙  แลวยื่นตอบัณฑิต
วิทยาลัยพรอมท้ังชําระเงินคาลงทะเบียนในสวนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากไมสามารถชําระ
คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตองยื่นคํารองขอชําระคาลงทะเบียนลาชาตอ
บัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองไมเกิน ๓๐ วันทําการ หากเกินตองชําระเปนคาปรับในอัตราการลงทะเบียน
ลาชา จํานวน ๕๐ บาท ตอ ๑ วันทําการ 

ขอ ๘  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับโครงรางวิทยานิพนธ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธท่ีไมใชสาระสําคัญใหนิสิตยื่นแบบคํา

รอง บฑ ๘  พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เม่ือไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหนําสงหัวขอและโครงรางท่ี
เปลี่ยนแปลงใหมตอบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวขอหรือโครงรางวิทยานิพนธท่ีเปนสาระสําคัญ  นิสิตตอง
ปฏิบัติเชนเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธใหม โดยไมตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ
ซํ้าอีก ยกเวน หากการเปลี่ยนแปลงเปนความประสงคสวนตัวของนิสิต เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว 
พบวาไมมีเหตุผลความจําเปนเพียงพอ นิสิตตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธซํ้าอีก 

๘.๓  ใหนิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธหลังจากท่ีได
ยื่นคํารองและไดเขาชี้แจงแลว 

 
หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ 
 

ขอ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถจํานวนไมนอยกวา 

๒ รูปคน แตไมเกิน  ๓  รูป/คน  ท้ังนี้จะตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ รูป/คน 
๙.๒  คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติ

ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๗๓ 
 

คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาต่ํากวาระดับปริญญาเอก  ตองมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก  ตองมีคุณสมบัติ
ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาตํ่ากวาระดับปริญญาเอก ตองมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับวิธีทําวิทยานิพนธ  รวมท้ังตัดสินแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนขณะทําวิทยานิพนธ 
 (๒)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ 
 (๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนิสิต 

ขอ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ 
 ใหนิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธโดยใหมีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ ตามคูมือการทํา

วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

 
ขอ ๑๑  การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผูไดรับผลการศึกษา ตั้งแต ๙ หนวยกิต ข้ึนไป 
และยังไมไดยื่นเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตองมารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผูไดรับผลการศึกษา
ตั้งแต ๖ หนวยกิตข้ึนไป และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตองมารายงาน
ความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผูผานรายวิชาท่ี
กําหนดใหศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแลว  และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
ตองมารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย
ผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน  

๑๑.๔   นิสิตผูลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว ตองมารายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ 

ขอ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ 
๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดเม่ือ 
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(๑)  ใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๓ เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ
หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

(๒)  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  
และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดเม่ือ 
(๑)  ใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๘  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ

หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ  
(๒) สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและ

ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธสําเร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 
 ๑๒.๓  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ  พรอมท้ังแนบวิทยานิพนธ ๑ 

ฉบับ  ตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๐ วัน 
 ๑๒.๔  ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคํา

รองแลว ๑๐ วันทําการ 
 ๑๒.๕  ใหนิสิตยื่นแบบคํารองขอสอบวิทยานิพนธ บท ๘ ตอบัณฑิตวิทยาลัยผาน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  พรอมกับเสนอวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  รวมท้ัง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยางละ ๖ ชุด 

 ๑๒.๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยสงวิทยานิพนธและบทคัดยอถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธกอนวันสอบไมนอยกวา ๒ สัปดาห 

ขอ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ 
๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  มีจํานวนไมนอยกวา ๓ ทาน แตไมเกิน ๕ 

ทาน ประกอบดวย 
 (๑)  ประธาน  ไดแก  คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย 
 (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
 (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวนไมเกิน ๓ ทาน 

 ๑๓.๒  เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยติดตอเชิญผูท่ีสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธไดแลว  ใหเสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

 ๑๓.๓  เม่ือประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธแลว  ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีสอบใหทราบโดยท่ัว
กัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธกอนวันสอบ ไมนอยกวา ๑๐ วัน   รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธใหถือเปนความลับสําหรับผูสอบ 
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 ๑๓.๔ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธไมสามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธได 
ใหแจงตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธพรอมท้ังแจงผลการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธดวย 
 

หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ 

  
ขอ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ 

๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ  นิสิตตองตอบขอซักถามตาง ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธ
หรือเรื่องท่ีเก่ียวของ  หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ 

๑๔.๒  ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลวิทยานิพนธทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธ   ไมวากรณี

ใด ๆ  นิสิตตองแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น  กอนท่ีจะนําวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไข
แลวสงบัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไมสามารถสงวิทยานิพนธไดทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
จะตองดําเนินการยื่นขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท้ังนี้ การขยายเวลาตองอยูภายใตในระยะเวลา ๖ เดือน 
นับแตวันสอบ หากเกินจากกําหนดนี้ ใหถือวาสอบไมผาน และจะตองดําเนินการขอสอบใหม กรณีท่ียังคง
สถานภาพนิสิตอยูเทานั้น 

๑๔.๔  ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทําการประเมินผลวิทยานิพนธโดย
กําหนดเปน ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

 สวนวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียงใหแสดงสถานะดวยสัญลักษณ  
IP (In progress) 

๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธในหนาอนุมัติวิทยานิพนธ  อาจ
กระทําไดเม่ือเห็นสมควร  แตประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามไดตอเม่ือ
วิทยานิพนธนั้นไดรับการแกไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๑๔.๖  ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเสนอผลการประเมินตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไมเปนเอกฉันทใหรวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกทาน  เพ่ือสงให
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเม่ือทราบผลการประเมิน  และนิสิตสงวิทยานิพนธ
ฉบับท่ีแกไขเรียบรอยแลวบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลใหทราบโดยท่ัวกัน 
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ขอ ๑๕  การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
๑๕.๑  เม่ือนิสิตแกไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ

แลว  ใหนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธครบถวนทุกคน  
จํานวน ๗ เลม  โดยเย็บเลมและเขาปกแข็งเรียบรอย  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดพรอมดวย 
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอยางละ ๒ ชุด  และแผนซีดีบันทึกไฟลหัวขอวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณท้ังท่ีเปนแบบไฟล Microsoft  Word  และไฟล  Adobe PDF  จํานวนไฟลละ ๑ แผน ตอบัณฑิต
วิทยาลัย  วันท่ีนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณถือวาเปนวันท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

๑๕.๒  ในกรณีท่ีนิสิตประสงคจะเผยแพรวิทยานิพนธหรือมอบใหแกหนวยงานใดตามขอ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีไดรับอนุมัติวิทยานิพนธ  ใหนิสิตยื่นคํารองพรอมดวยวิทยานิพนธตามจํานวน
ท่ีตองการเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหนาอนุมัติ  ท้ังนี้ใหแนบวิทยานิพนธ
ฉบับซ่ึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไวแลว ๑ เลม  พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
จํานวน ๑ ชุด 

๑๕.๓  วิทยานิพนธและบทคัดยอท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  กอนนําไปพิมพเผยแรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๑๖  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธและลงทะเบียนไวแลวกอนท่ีจะ
ประกาศใชระเบียบนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ขอ ๑๗  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนภายหลังท่ีประกาศใช
ระเบียบนี้แลว  ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๗๗ 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามความ
ในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมง

การศึกษาในแตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ 
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวย

กิตและไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ท่ีประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

         
 

 
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๗๘ 
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   

โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 
๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
    แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัย

อาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
     แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคา

เทียบได ๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไมนอยกวา            ๘        หนวยกิต 
วิชาเอก            ไมนอยกวา            ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก             ไมนอยกวา              ๖     หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                        ๑๒   หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น             ไมนอยกวา            ๓๘    หนวยกิต 
๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบ

ได ๖ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ             ไมนอยกวา              ๘ หนวยกิต 
วิชาเอก             ไมนอยกวา            ๑๒ หนวยกิต 
วิชาเลือก         ไมนอยกวา            ๑๒    หนวยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖ หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น              ไมนอยกวา            ๓๘ หนวยกิต 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๗๙ 
 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบง

การศึกษาเปน ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
 ๒) แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวย

กิต และทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไมนอยกวา          ๖       หนวยกิต 
วิชาเอก       ไมนอยกวา          ๖       หนวยกิต  
วิชาเลือก      ไมนอยกวา  ๖       หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                                 ๓๖     หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น     ไมนอยกวา         ๕๔     หนวยกิต 

 
 ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๘๐ 
 

 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิตคฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับคฤหัสถ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกําหนด
รายวิชาบาลี  ใหศึกษาเพ่ิมเติม 

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เม่ือวัน
อังคารท่ี ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิต
คฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันท่ี  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และกําหนดรายวิชาบาลี ใหศึกษาเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

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

ใหรายวิชาเหลานี้เปนรายวิชาเรียนเสริมโดยไมนับหนวยกิตและแสดงผลการเรียนดวยสัญลักษณ 
S หรือ U 

นิสิตท่ีสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแตประโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไมตองลงทะเบียนเรียน 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๘๑ 
 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๘๒ 
 

  

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๘๓ 
 

 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๘๔ 
 

 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๘๕ 
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