


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
 

 

 
 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 



 
รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัต ิ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



 
สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ ๗ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๙ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๓๕ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๐ ๔๕ 
หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ ๑ ๔๘ 
หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๙ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๖ ๕๓ 
  

ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 
 

๕๕ 

ภาคผนวก ข  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

๖๑ 

ภาคผนวก ค    
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
 

๗๕ 

ภาคผนวก ง    
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑๒๔ 

ภาคผนวก จ  
เอกสารจัดตั้งส่วนงาน ๑๘๒ 
 



 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๕๑๑๘๕๑๑๑๐๕๒๑ 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย          :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ       :  Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       : Doctor of Philosophy  (Buddhist Studies) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Buddhist Studies) 

๓. วิชาเอก  
 พระพุทธศาสนา  (Buddhist Studies) 

๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
      ๔.๑ หลักสูตรแบบ  ๑.๑   จ านวน   ๕๔   หน่วยกิต 
      ๔.๒ หลักสูตรแบบ  ๑.๒   จ านวน   ๗๘  หน่วยกิต 
      ๔.๓ หลักสูตรแบบ  ๒.๑  จ านวน    ๕๔  หน่วยกิต 
      ๔.๔ หลักสูตรแบบ  ๒.๒   จ านวน   ๗๘   หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร ๕  ป ี
๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
 รับผู้เข้าศึกษาทีเ่ป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 



๒ 

 

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
       เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๖. สถานภาพของหลักสูตร  
 ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ๖.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙  

มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๓ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐        

วันที่ ๑๘  เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๖๐ 
 ๖.๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ 

เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๘. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     ๘.๑ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

๘.๒ นักวิชาการด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนา 
๘.๓ นักวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
๘.๔ ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ราชบัณฑิต นักเจรจา เป็นต้น  
๘.๕ นักพัฒนาสังคม เช่น วิปัสสนาจารย์  วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๘.๖ นักวิชาการอิสระ 

 ๘.๗ นักพัฒนาด้านกิจการคณะสงฆ์  เช่น พระสังฆาธิการ 
๘.๘  ประกอบอาชีพเดิมของตน เช่น แพทย์ นักธุรกิจ โดยน าแนวคิดและกระบวนการทางพระพุทธศาสนาไป

สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพนั้นๆ 

 

 

 

 

 



๓ 

 

๙.  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
       (๑) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน   

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
ID ๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖๓๓๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
ID ๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔๒๘๖ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
ID ๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖๑๔๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแห 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๐ 

 
(๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆข์อนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ 
(วันยาว),ดร. 
ID ๕ ๔๖๑๑ ๙๐๐๔ ๖๘ ๐ 

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

University of Delhi, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
(กล้าลอด) 
ID ๓ ๔๐๑๕ ๐๐๓๓๐ ๖๓ ๐ 
 

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

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

๒๕๕๓  
 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

 
รอง

ศาสตราจารย ์
ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์  
ID ๕ ๔๐๐๕ ๙๙๐๐๗ ๒๗ ๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Magadh University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๒๘ 

 
 
 



๔ 

 

(๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระศรีสุทธิพงศ์,ดร. 
(สมส่วน ปฏิภาโณ) 
ID ๓-๖๐๑๑-๐๐๗๐๔๒๒-๑ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ. ๙ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๘ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๔ 
 

อาจารย ์ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา 
ID ๓-๖๐๐๓-๐๐๕๒-๘๖๓๘ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๖ 
 

อาจารย ์ ดร.สามารถ สุขุประการ 
ID ๓-๖๐๐๑-๐๑๑๒-๘๓๒๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๒๓ 
 

 
 

(๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ ดร.สริภพ  สวนดง 
ID ๓-๓๐๑๕-๐๐๖๙๑-๕๒-๘ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 ๒๕๕๘ 
 ๒๕๕๓ 
 ๒๕๕๑ 

อาจารย ์ ดร.สงวน  หลา้โพนทัน 
ID ๓-๔๕๑๑-๐๐๔๗๙-๖๕-๒ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Philosophy) 
ศน.บ. (ปรัชญา) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๓๘ 

อาจารย ์ ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ 
ID ๕-๔๑๑๔-๐๐๐๕๒-๑๑-๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 ๒๕๕๘ 
 ๒๕๕๓ 
๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ๑) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   ที่อยู่  : เลขที่  ๗๙ หมู่ที่  ๑ หลักกิ โลเมตรที่  ๕๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐   
         ๒)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆข์อนแก่น   
   ที่อยู่ : เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
         ๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์   
   ที่อยู่ : เลขที่  ๙๙๙ หมู่ ๖  ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐   
         ๔)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา   
   ที่อยู่ : เลขที่ ๔๑๙  หมู่ที่ ๗ ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐   
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             เศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตร์ก าลังเป็นที่ต้องการของสังคม เพราะ
สามารถน ามาประยุกต์แก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมในยุควัตถุนิยมได้ กรอปกับประเทศไทยได้พัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบกับการไหลบ่า
ของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมวัตถุนิยม  ประชาชนแข่งขันกันในเรื่องวัตถุอย่าง
เดียวไม่ค านึงถึงด้านจิตใจ วัตถุนิยมได้ลดทอนคุณค่าทางด้านจิตใจของมนุษย์ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่เสถียร 
การพัฒนามนุษย์ในสังคมจะต้องพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้กับตนเอง องค์กร ชุมชน และประเทศชาติ 
        ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
             ประเทศไทยและเพ่ือนบ้านก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนอย่างเต็มตัวในปี ๒๕๕๘ ซึ่ง
อาเซียนมีแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครอบคลุมถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติด  
การพัฒนาชนบท  การขจัดความยากจน  สิ่งแวดล้อม  การศึกษา  วัฒนธรรม  สตรี  สาธารณสุข  โรคเอดส์ 
และเยาวชนเป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมาย ๔ ด้านคือ(๑) การสร้างประชาคมแห่ง
สังคมที่เอ้ืออาทร  (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  (๓) ส่งเสริมความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง (๔)ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนใน
ระดับรากหญ้า  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
            บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าว  จึงได้พัฒนาหลักสูตร  ให้มี
เนื้อหาวิชาที่สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับความเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม  ในด้านพัฒนาสังคมมนุษย์  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมแห่งความเอ้ืออาทรต่อกันของคน
ในสังคม   
 
   



๖ 
 

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

        ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
             ระบบเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตร์ก าลังเป็นที่ต้องการทางสังคมเพราะ
สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมได้ และสถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาในเชิงพุทธถูกลด
คุณค่าและก าลังลืมเลือน ภายใต้สถานการณ์ของระบบโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม และรองรับกับแนวคิด และหลักการ
พัฒนาสังคมในประชาคมอาเซียน ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนาจึงได้มุ่งพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เท่าทันต่อการเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ท้าทายต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ให้มี
ความเข้าใจเหตุและผล ทั้งนี้เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้กับตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิญญาณ ในระดับสากล 
          ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เป้าหมายของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดยการพัฒนาระดับบุคคลไปสู่ระดับองค์กร
และสังคมซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คือ “ผลิตบัณฑิต  วิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”   และมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม  และอัต
ลักษณ์บัณฑิตคือมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
        ๑๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ   
  มหาวิทยาลัยฯเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา  มีการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลัก  คณะ
ต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์ทั้งโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการศึกษา  การบริหารหลักสูตรได้มีการเชิญอาจารย์
จากคณะพุทธศาสตร์  สังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  และคณะครุศาสตร์   มาพัฒนาพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหาให้เหมาะสม และเชิญบรรยาในรายวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และการประยุกต์พุทธ
ธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการด้านรัฐศาสตร์  จิตวิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ และการบริหารการศึกษา 
        ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
       หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ได้ตกลงและมีความร่วมมือกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  โดยเชิญ
คณาจารย์มาบรรยาย  เชิญเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตร่วมกัน เช่น  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 
 
 
 



๗ 

 

 
หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
  เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์อย่างถูกต้องและมีความสุข ประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
มีจิตมั่นคงเป็นกัลยาณมิตร  ท าประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างเหมาะสม 
๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านปริยัติ ปฏิบัติ 
และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม และพระพุทธศาสนาถือเป็นสถาบันหลัก
ของประเทศไทย เป็นรากฐานวัฒนธรรมประเพณีของชาติ เป็นเบ้าหล่อหลอมจิตของประชาชน              
และพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาจิตปัญญาให้เป็นคนประเสริฐได้  หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือสร้างนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา สร้างนักวิจัยด้านพระพุทธศาสนา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานคิด
ใหผู้้เรียนเป็นผู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์
พระพุทธศาสนาอ่ืนอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์
สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
             ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนา 
             ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา  สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม และประสานประโยชน์ตนและ
คนอ่ืนอย่างถูกต้องเหมาะสม          
 
 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้

มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด และสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
ห ลั ก สู ต ร ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ก ากับติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 
-  

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 



๘ 

 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะ
สงฆ ์

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงคณะสงฆ์  
- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร  
- ติ ดตามความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้

บัณฑิตหรือนายจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้
แ ล ะค ว า มทั น ส มั ย ขอ ง
หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

คว าม พึ งพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตหรือนายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
กา รสอน  การวิ จั ยและการ
บริการวิชาการสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย   

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอนรูปแบบต่างๆ และการ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใช้จริง เ พ่ือท าประโยชน์ ให้แก่
ชุมชน สังคมและคณะสงฆ์ 

- ร า ย ชื่ อ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรม 
- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
วิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 
- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมี

การส่งเข้าอบรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

หมวดที ่๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 
   ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกต ิแต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
            ทั้งนี้ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยก าหนด
ระ เบี ยบว่ าด้ วยการศึ กษาภาคฤดู ร้ อนตาม เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บัณฑิตศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘  และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 
            ๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ๑ รายวิชา
ต่อไปนี้ 
                       ๑) ๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา  หรือ 
                       ๒) ๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม  หรือ 
                       ๓) ๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
           โดยเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ก าหนดให้สอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือขอสอบ
สารนิพนธ์ พร้อมความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ส่วนระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๙  
           ๑.๑.๓  นิสิตแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ต้องสอบวัดคุณสมบัติด้านบทความ
วิชาการ ๑ ชิ้นงาน และบทวิจารณ์หนังสือ ๑ ชิ้นงาน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการสอบวัด
คุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  
           ๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LIMCU) หรือสถาบันภาษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
เลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน 
หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
 ๑.๑.๕ นิสิตแบบ ๑.๑  ต้องศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมที่ไม่นับหน่วยกิต ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และ
มีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว   
                  นิสิตแบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต มีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ืออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
          ๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 



๑๐ 
 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
         อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๔๙  (ภาคผนวก ค ) 
       ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
         ๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษา
นอกเวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง 
และเมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         ๑.๓.๓ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
        ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 แบ่งเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้ 
            ภาคการศึกษาท่ี ๑    เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
            ภาคการศึกษาท่ี ๒    เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
            ภาคฤดูร้อน            เดือนเมษายน  -  พฤษภาคม  
                   เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย ์
        ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
            ๒.๒.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ๒.๒.๒ ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จาก ระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ   
             ๒.๒.๓ นิสิตแบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒  ต้องเป็นผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    ๒.๒.๔  นิสิตแบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 
๓.๒๕ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 
              ๒.๒.๕ นิสิตแบบ ๑.๒  ถ้าเป็นพระภิกษุ ต้องเป็นพระสังฆาธิการ มีประสบการณ์การ
บริหารงานคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  ถ้าเป็นคฤหัสถ์ ต้องเป็นผู้บริหารในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน       
มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า ๕ ปี 



๑๑ 
 

    ๒.๒.๖  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้ และ 
    ๒.๒.๗  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
               วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด เนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 
                  ๑. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
                  ๒. รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ตอบรับแล้ว 
                  ๓. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                  ๔. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                  ๕.ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                  ๖. วิธีด าเนินการวิจัย 
                  ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                  ๘. โครงสร้างวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
                  ๙. บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
                  ๑๐. ประวัติผู้วิจัย 

๒) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๓) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างวิทยานิพนธ์และความรู้ความสามารถด้าน

อ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๔) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   
    ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

- ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา - จัดบรรยายความรู้พ้ืนฐานด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท
และมหายาน  
-จัดอบรมเสริมความรู้ด้านการท าวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาบาลี 
- จัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์  โดยการจัดอบรมพิเศษ
เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยและการจัดท าเอกสาร
คู่มือเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร บ ริ ก า ร คว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สื บ ค้ น
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแก่นิสิต นอกเวลาเรียน 

- ขาดทักษะการวิจัยทั้ งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาบาลี 
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและ 
พระพุทธศาสนา 
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และโครงร่างสารนิพนธ์ 



๑๒ 

 

 
๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี  

      ๒.๕.๑  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา           

แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒  

 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑  ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๕ ๕ ๕ 
รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา (รูป/คน) 

- - ๕ ๕ ๕ 

แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑  

 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑   ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนที่ ค าดว่ าจะส า เ ร็ จ
การศึกษา (รูป/คน) 

- - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
๒.๕.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑  

 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑   ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนที่ ค าดว่ าจะส า เ ร็ จ
การศึกษา (รูป/คน) 

- - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 



๑๓ 

 

  
๒.๕.๓   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑  

 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑   ๑๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนที่ ค าดว่ าจะส า เ ร็ จ
การศึกษา (รูป/คน) 

- - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
๒.๕.๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    

แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑  

 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑   ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนที่ ค าดว่ าจะส า เ ร็ จ
การศึกษา (รูป/คน) 

- - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 
   ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
         ๒.๖.๑  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๑) งบประมาณรายรับ (แบบ ๑.๒)  

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๑๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียน (วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์) ๓๒๕,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ ๑,๗๕๕,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๖๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อคน) - - - - - 
อ่ืนๆ ๙๐,๕๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๓๓๔,๒๐๐ ๓๕๒,๖๐๐ ๓๕๒,๖๐๐ 
 รวมรายรับทั้งหมด  ๔๘๘,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๒,๔๑๓,๒๐๐ ๒,๘๑๖,๖๐๐ ๒,๘๑๖,๖๐๐ 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 



๑๔ 

 

(๒) งบประมาณรายรับ  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ 

ค่าลงทะเบียน (วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์) ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) - - - - - 
อ่ืนๆ ๔๕๒,๕๐๐ ๖๔๗,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ 
 รวมรายรับทั้งหมด ๒,๗๖๕,๐๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ 

(๓) งบประมาณรายจ่าย  (แบบ ๑.๒)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ๒๔๔,๐๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ ๑,๒๐๖,๖๐๐ ๑,๔๐๘,๓๐๐ ๑,๔๐๘,๓๐๐ 
ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ค่าเดินทาง - - - - - 
ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา ๗๓,๒๐๐ ๒๐๖,๒๕๐ ๓๖๑,๙๘๐ ๔๒๒,๔๙๐ ๔๒๒,๔๙๐ 
ค่าครุภัณฑ์ ๙๗,๖๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๔๘๒,๖๔๐ ๕๖๓,๓๒๐ ๕๖๓,๓๒๐ 
 รวมรายจ่ายทั้งหมด  ๔๑๔,๘๐๐ ๑,๑๖๘,๗๕๐ ๒,๐๕๑,๒๒๐ ๒,๓๙๔,๑๑๐ ๒,๓๙๔,๑๑๐ 

(๔) งบประมาณรายจ่าย  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ๘๒๙,๕๐๐ ๑,๓๖๔,๒๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ 

ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ค่าเดินทาง ๕๕๓,๐๐๐ ๙๐๙,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา ๒๗๖,๕๐๐ ๔๕๔,๗๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ 
ค่าครุภัณฑ์ ๔๑๔,๗๕๐ ๖๘๒,๑๒๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ 
 รวมรายจ่ายทั้งหมด  ๒,๐๗๓,๗๕๐ ๓,๔๑๐,๖๒๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

๒.๖.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
(๑) งบประมาณรายรับ  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ 

ค่าลงทะเบียน (วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์) ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) - - - - - 
อ่ืนๆ ๔๕๒,๕๐๐ ๖๔๗,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ 
 รวมรายรับทั้งหมด ๒,๗๖๕,๐๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ 

(๒) งบประมาณรายจ่าย  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ๘๒๙,๕๐๐ ๑,๓๖๔,๒๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ 

ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ค่าเดินทาง ๕๕๓,๐๐๐ ๙๐๙,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา ๒๗๖,๕๐๐ ๔๕๔,๗๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ 
ค่าครุภัณฑ์ ๔๑๔,๗๕๐ ๖๘๒,๑๒๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ 
 รวมรายจ่ายทั้งหมด  ๒,๐๗๓,๗๕๐ ๓,๔๑๐,๖๒๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ 

 
๒.๖.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑) งบประมาณรายรับ  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ 

ค่าลงทะเบียน (วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์) ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) - - - - - 
อ่ืนๆ ๔๕๒,๕๐๐ ๖๔๗,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ 
 รวมรายรับทั้งหมด ๒,๗๖๕,๐๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ 

 

 

 



๑๖ 
 

(๒) งบประมาณรายจ่าย  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ๘๒๙,๕๐๐ ๑,๓๖๔,๒๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ 

ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ค่าเดินทาง ๕๕๓,๐๐๐ ๙๐๙,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา ๒๗๖,๕๐๐ ๔๕๔,๗๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ 
ค่าครุภัณฑ์ ๔๑๔,๗๕๐ ๖๘๒,๑๒๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ 
 รวมรายจ่ายทั้งหมด  ๒,๐๗๓,๗๕๐ ๓,๔๑๐,๖๒๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ 

 
๒.๖.๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    

(๑) งบประมาณรายรับ  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ 

ค่าลงทะเบียน (วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ)์ ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) - - - - - 
อ่ืนๆ ๔๕๒,๕๐๐ ๖๔๗,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ 
 รวมรายรับทั้งหมด ๒,๗๖๕,๐๐๐ ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ 

   (๒) งบประมาณรายจ่าย  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ๘๒๙,๕๐๐ ๑,๓๖๔,๒๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ 

ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ค่าเดินทาง ๕๕๓,๐๐๐ ๙๐๙,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา ๒๗๖,๕๐๐ ๔๕๔,๗๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ 
ค่าครุภัณฑ์ ๔๑๔,๗๕๐ ๖๘๒,๑๒๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ 
 รวมรายจ่ายทั้งหมด  ๒,๐๗๓,๗๕๐ ๓,๔๑๐,๖๒๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ 

 

 

 

 



๑๗ 

 

       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
 เป็นแบบชั้นเรียน  
       ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
        ไม่มี 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร 
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) แบบ ๑.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๒) แบบ ๑.๒ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๗๘ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๓) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๓๖ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
              ๔) แบบ ๒.๒ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
  ๓.๑.๒ หลักสูตร   แบ่งเป็น   ๔  แบบ  คือ  
              ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน ๖ รายวิชา โดยทั้งนี้ทาง
หลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
              ๒) หลักสูตรแบบ ๑.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๗๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน ๖ รายวิชา โดยทั้งนี้ทาง
หลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
             ๓) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด        
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
            ๔) หลักสูตรแบบ ๒.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง   
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

โครงสร้างหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๒ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๒ 
๑. หมวดวิชาบังคับ     
 ๑.๑ นับหน่วยกิต -  ๖ ๙ 
 ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) (๑๕) (๑๕) 
 ๒. หมวดวิชาเอก     
  ๒.๑ นับหน่วยกิต   ๖ ๑๒ 
  ๒.๒ ไม่นับหน่วย
กิต 

(๙) 
(๙) 

(๓)  

 ๓. หมวดวิชาเลือก -  ๖ ๙ 
 ๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๗๘ ๓๖ ๔๘ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๗๘ ๕๔ ๗๘ 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
๓.๑.๓  รายวิชาหลักสูตร  
 แบบ ๑.๑  

(๑)  วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)  
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                         (๓)  (๓-๐-๖) 

Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 
                   ๘๐๐ ๓๐๖      วิปัสสนากรรมฐาน                                           (๓) (๓-๐-๖) 

Insight Meditation 
๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง                          (๓) (๓-๐-๖) 

Advanced Research Methodology 
 (๒)  วิชาเอก  (แบบไม่นับหน่วยกิต) 
                 ๘๐๑ ๒๐๗  สัมมนาหลักพุทธธรรม                                     (๓)  (๓-๐-๖) 

                    Seminar on the on Buddhamma 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่      (๓)  (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล      (๓)  (๓-๐-๖) 

Buddhism and Reasoning Sciences 
(๓) ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์           ๕๔  หน่วยกิต 
Dissertation 



๑๙ 
 

 แบบ ๑.๒ 
(๑)  วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)  

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                               (๓) (๓-๐-๖) 
Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 

                     ๘๐๑ ๑๐๕      สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                             (๓) (๓-๐-๖) 
                                         Seminar on the Tipitaka and Literary Works             
                     ๘๐๐ ๓๐๖       วิปัสสนากรรมฐาน                                                 (๓) (๓-๐-๖) 
                                          Insight Meditation 

 (๒)  วิชาเอก  (แบบไม่นับหน่วยกิต) 
                     ๘๐๑ ๒๐๗  สัมมนาหลักพุทธธรรม                                             (๓) (๓-๐-๖) 

                     Seminar on the on Buddhamma 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่       (๓) (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
        ๘๐๑  ๒๐๓      ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง                                               (๓) (๓-๐-๖) 
                           Advanced Research Methodology 
(๓) ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์      ๗๘  หน่วยกิต 
Dissertation 
 

 แบบ ๒.๑ 
(๑)  วิชาบังคับ  นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมอีก 

๗ รายวิชา ดังนี้ 
 ก.  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต  

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                             ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 

๘๐๐ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ                    ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhism and Hermeneutics 

  ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง                             (๓) (๓-๐-๖) 

Advanced Research Methodology 
๘๐๑ ๑๐๔  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                   (๓) (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Profession 
                     ๘๐๑ ๑๐๕      สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                (๓) (๓-๐-๖) 
                                         Seminar on the Tipitaka and Literary Works             
 



๒๐ 
 

  ๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน          (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight  Meditation  
 ๘๐๐ ๔๐๑    สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์          (๓) (๓-๐-๖)  
   Seminar on Research and Thesis  

 (๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่
ก าหนดให้เพ่ิมเติมอีก ๑ รายวิชา คือ 

      ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต 
                    ๘๐๑ ๒๐๗  สัมมนาหลักพุทธธรรม                                          ๓ (๓-๐-๖) 

                    Seminar on Buddhamma 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่         ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
     ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต 

๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล         (๓) (๓-๐-๖) 
Buddhism and Reasoning Sciences 

(๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๘๐๑ ๒๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา           ๓ (๓-๐-๖) 

Independent Study in Religious Studies 
๘๐๑ ๒๑๑  สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์                 ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Applied Buddhist Ethics 
๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน      ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Sustainable Development 
๘๐๑ ๒๑๓  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม       ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Feminism 
๘๐๑ ๒๑๔ พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย         ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhism in Thai Literatures 
๘๐๑ ๓๑๕  จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ         ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Psychotherapy and Counseling 
                   ๘๐๑  ๓๑๖     พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ                               ๓ (๓-๐-๖) 
                                      Seminar on Buddhism and Aged Society 

๘๐๑ ๓๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง      ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 

๘๐๑ ๓๑๘  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม                   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Socially Engaged Buddhism 

๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก                    ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Abhidhamma Pitaka 



๒๑ 
 

๘๐๑ ๓๒๐  พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน                       ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhism and ASEAN Community  

(๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์         ๓๖ หน่วยกิต 

Dissertation 
 

 แบบ ๒.๒ 
(๑)  วิชาบังคับ  นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมอีก 

๗ รายวิชา ดังนี้ 
 ก.  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต  

๘๐๑ ๑๐๑  สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                             ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 

๘๐๐ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ                     ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhism and Hermeneutics 

  ๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง             ๓ (๓-๐-๖) 
    Advanced  Research Methodolgy 

ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๑๐๔  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                       (๓) (๓-๐-๖) 

Buddhism and Profession 
                    ๘๐๑ ๑๐๕        สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                               (๓) (๓-๐-๖) 
                                         Seminar on the Tipitaka and Literary Works             

๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล            (๓) (๓-๐-๖) 
Buddhism and Reasoning Sciences 

  ๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน               (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight  Meditation  
 ๘๐๐ ๔๐๑    สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์               (๓) (๓-๐-๖)  
   Seminar on Research and Thesis   

(๒) วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต  
                    ๘๐๑ ๒๐๗  สัมมนาหลักพุทธธรรม                                               ๓ (๓-๐-๖) 

                     Seminar on the on Buddhamma 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่            ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
  ๘๐๑ ๑๒๐ สัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน            ๓ (๓-๐-๖) 
    Seminar on Theravda and  Mahayana Buddhism 
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  ๘๐๑  ๑๒๑ สัมมนาพุทธปรัชญา               ๓ (๓-๐-๖) 
    Seminar  on Buddhist  Philosophy 

(๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
๘๐๑ ๒๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา               ๓ (๓-๐-๖) 

Independent Study in Religious Studies 
๘๐๑ ๒๑๑  สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์                       ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Applied Buddhist Ethics 
๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน            ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Sustainable Development 
๘๐๑ ๒๑๓  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม            ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Feminism 
๘๐๑ ๒๑๔ พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย               ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhism in Thai Literatures 
๘๐๑ ๓๑๕  จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ               ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Psychotherapy and Counseling 
                     ๘๐๑  ๓๑๖      พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ                                 ๓ (๓-๐-๖) 
                                      Seminar on Buddhism and Aged Society 

๘๐๑ ๓๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง             ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 

๘๐๑ ๓๑๘  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม               ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Socially Engaged Buddhism 

๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก                ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Abhidhamma Pitaka 

๘๐๑ ๓๒๐ พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน                         ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhism and ASEAN Community  
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๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
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๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล 
๘๐๑  ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมยัใหม่  
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 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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แบบ ๑.๑ 
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ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
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 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๖ 
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การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎนีิพนธ์ 
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 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
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๑ วิชาบังคับ 
๘๐๑ ๑๐๑  สัมมนาพระไตรปฎิกและอรรถกถา 
วิชาเอก  
๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมยัใหม่  
ดุษฎีนิพนธ์  
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ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
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๒ วิชาบังคับ 
๘๐๐ ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน 
๘๐๑ ๑๐๕  สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ 
วิชาเอก 
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แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 

ภาคการศึกษาที่ ๖ 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ ๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎนีิพนธ์ ๑๒    

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 
 

(๔) แบบ ๒.๒   
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค 
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๒ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ 
วิชาเอก 
๘๐๑ ๑๒๐  สัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
๘๐๑  ๑๒๑  สัมมนาพุทธปรัชญา   
 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 
 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค 
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๒ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง 
๘๐๐ ๔๐๑  สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
วิชาเอก 
๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรม 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมยัใหม่ 

 
๓ 
(๓) 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ภาค 
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๒ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล 
๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 

 
๓ 
๓ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

 
ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๒ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๔ วิชาบังคับ 
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 

 
(๓) 

 
๓ 

 
๓ 

 
๓ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๓    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 



๓๐ 
 

 
ภาคการศึกษาที่ ๕ 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๒ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
๕ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๕๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๒ 
   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๖ 
ภาคการศ

กษา รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๒ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
๖ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๕๐๐  ดุษฎนีิพนธ์ 
 

๑๒ 
   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๗ 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๒ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
๗ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๕๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๒ 
   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 

 
ภาคการศึกษาที่ ๘ 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๒ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
๘ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๕๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๒ 
   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒     
  
 ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
  ดูในภาคผนวก ก 
 
 



๓๑ 
 

๓.๒ ชื่อ ฉายา สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์        
 ๓.๒.๑  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (๑) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ป ีพ.ศ. 

ศาสตราจารย ์ พระราชปริยัติกวี,ดร.  
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ) 
ID ๕๓๑๑๐๐๐๐๗๕๖๘๙ 

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

Banaras Hindy University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๔ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๘ 

รอง
ศาสตราจารย ์

รศ.   ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
ID ๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗๙๗๔ 

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

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

๒๕๔๑ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๗ 
๒๕๒๔ 

อาจารย ์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.* 
ID ๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖๓๓๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ประพันธ์ ศุภษร* 
ID ๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔๒๘๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม* 
ID ๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖๑๔๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลยั  ม.มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหาทวี มหาปญฺโญ 
ID ๓๓๑๐๗๐๑๐๗๔๐๕๓ 

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

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

๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 

รอง
ศาสตราจารย ์

รศ.   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  
ID ๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖๗๒๘ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ พระมหาอดิเดช  สติวโร,ดร.  
๓-๑๐๒๒-๐๐๗๓๖๘๓๙  

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๖ 

ศาสตราจารย ์ ดร.สมภาร พรมทา 
๓๔๐๐๔๐๐๕๔๒๙๕๒ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๔ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๔ 

อาจารย ์ ดร.ตวงเพชร  สมศรี 
ID ๓๗๓๐๖๐๐๓๘๔๑๙๓ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่ง-ชีวิต) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๓ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

หมายเหตุ:* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



๓๒ 

 

  (๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ 
(วันยาว),ผศ.ดร.* 
ID ๕๔๖๑๑๙๐๐๔๖๘๐ 

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

Delhi University, India  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ 
(กล้าลอด)* 
ID ๓ ๔๐๑๕ ๐๐๓๓๐ ๖๓ ๐ 
 

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

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

๒๕๕๓  
 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์*  
ID ๕๔๐๐๕๙๙๐๐๗๒๗๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Magadh University, india 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๒๘ 

รอง
ศาสตราจารย ์

พระโสภณพัฒบัณฑิต,ดร. 
ID ๓ ๔๔๐๙ ๐๐๑๔๒ ๑๐ ๔ 
 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 
๒๕๔๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
๓ ๔๗๐๑ ๐๑๓๔๙ ๓๒๘ 

Ph.D. (Pal i& Buddhist studies) 
M.A. (Linguistic BaliLiterature) 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู 
Nagpur University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๐ 

หมายเหตุ:* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   

(๓)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ป ีพ.ศ. 

อาจารย์ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา* 
ID๓-๖๐๐๓-๐๐๕๒-๘๖๓๘ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๖ 

อาจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ* 
ID๓-๖๐๐๑-๐๑๑๒-๘๓๒๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๒๓ 

อาจารย์ พระศรีสุทธิพงศ์,ดร.* 
(สมส่วน ปฏิภาโณ) 
ID๓-๖๐๑๑-๐๐๗๐๔๒๒-๑ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ. ๙ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๘ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๔ 

อาจารย์ พระศรีสมโพธิ,ดร. (วรัญญู วรญฺญู)  
ID๓-๖๐๐๗-๐๐๓๔-๔๒๔๑ 

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

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

๒๕๔๒ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๒ 

ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย์ 

พระเทพปริยัติเมธี,ดร. 
(ฐิตพัฒน์ ญาณสิทธิพัฒน์) 
ID๓-๖๐๐๔-๐๐๑๐-๗๙๘๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๒ 



๓๓ 

 

อาจารย ์ พระมหายรรยง  สุรปญฺโญ (ลันลอด) 
๓-๔๖๑๓-๐๐๓๙-๓๑๒ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 

หมายเหตุ:* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ป ีพ.ศ. 

อาจารย ์ ดร.สิรภพ  สวนดง* 
ID ๓๓๐๑๕๐๐๖๙๑๕๒๘ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๑ 

อาจารย ์ ดร.สงวน  หล้าโพนทัน* 
ID ๓๔๕๑๑๐๐๔๗๙๖๕๒ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Philosophy) 
ศน.บ. (ปรัชญา) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๓๘ 

อาจารย ์ ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ* 
ID ๕๔๑๑๔๐๐๐๕๒๑๑๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๐ 

อาจารย ์ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงศ์ 
ID ๓๓๐๒๒-๐๐๑๕๐๘๔-๑ 

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

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

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๕ 

อาจารย ์ พระมหาสุพร รกฺขิตธมโฺม,ดร. 
ID๓-๓๐๑๗-๐๐๓๔๑-๑๒-๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Nagpur University, India  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๕ 

อาจารย ์ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ 
๓๓๐๑๕๐๐๐๐๗ ๐๒๓ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พบ. (พยาบาลศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์  
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๓๖ 

 
อาจารย ์ ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน 

๓๓๐๒๒๐๐๑๒๘ ๕๗๘  
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๙ 

 
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ  

เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
 



๓๔ 

 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณืภาคสนาม (การฝึกงาน /หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ 

การท าดุษฎีนิพนธ์คือการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์
สมัยใหม่ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุม
วิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จนกว่าจะ
แล้วเสร็จ  

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑) มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการท างานวิจัย 
๒) มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
๓) สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   
๔) มีหลักการ วิธีการและประยุกต์ สังเคราะห์และบูรณาการพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
๕) มีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของการศึกษา (TQF) ๕  ด้าน  
๖) มีลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ทั้ง ๙  ด้าน (MAHACHULA) 

๕.๓  ช่วงเวลา 
๑) แบบ ๑.๑   ท าดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป 

     ๒) แบบ ๑.๒ ท าดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป 
     ๓) แบบ ๒.๑   ท าดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาที่ ๓ เป็นต้นไป 
     ๔) แบบ ๒.๒ ท าดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาที่ ๕ เป็นต้นไป 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
    ๑) แบบ ๑.๑   จ านวน ๕๔  หนว่ยกิต 
     ๒) แบบ ๑.๒ จ านวน ๗๘  หนว่ยกิต 
     ๓) แบบ ๒.๑   จ านวน ๕๔  หนว่ยกิต 
     ๔) แบบ ๒.๒ จ านวน ๔๘  หนว่ยกิต 

๕.๕  การเตรียมการ 
             ๑)  จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมใน
แต่ละปีการศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 
              ๒)  เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์   
              ๓)  อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
              ๔)  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 
              ๕)  จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด และสิ่งเกี่ยวข้อง 



๓๕ 

 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
๑)  ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการ  เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  

           ๒)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกต 
และจากการรายงานด้วยวาจา และเอกสาร 
           ๓)  ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  จากกรรมการภายนอก 
           ๔)  ประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตโดยภาพรวม  จากการติดตามการท างาน  ผลที่
เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน  และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality มีมารยาททางกาย
และวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness  รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบัน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนา  

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

๔. A – Ability  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  
 

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

๕. C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน  คิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์
กว้างไกล  

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้น าด้าน
จิตใจและปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณา
การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
      ๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม (Moral and Ethics) 
 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในคุณค่าของการด าเนินภารกิจ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การท าประโยชน์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา และการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างราบรื่น โดยมีคุณสมบัติโดยสังเขป ดังนี้  
   (๑) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยศีลาจารวัตร
งดงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
   (๒) มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตตน และเพ่ือนร่วม
สังคมได้อย่างเหมาะสม ด้านการครองตน ครองคน ครองงาน 
   (๓) เป็นผู้มีน้ าใจเสียสละ มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
   (๔) มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา และส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
   (๕) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์  
   (๖) การยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
         ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง แต่งกาย
เหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
         (๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
         (๓) การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และในการวิจัย 
        ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
         (๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลา การท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนด  
         (๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
         (๓) ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
         (๔) ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบ
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วัดผล        
         (๕) ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ
ประเมินจากผู้ปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม  
    ๒.๒ ด้านความรู้ (Knowledge) 
       ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         นิสิตมีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความในการวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
         (๑) มีความรู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  
  (๒) มีความใฝ่รู้ใฝ่คิดสร้างสรรค์ในงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ในพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
  (๓) สามารถพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
สังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา 
  (๔) มีโลกทรรศน์กว้างไกลและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
        ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ใน
เชิงลึก ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้น
หลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการวิจัยในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือ
สนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
         (๒) การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูล
จากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
         (๓) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
         (๔) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาดูงาน 
         (๕) การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์  
         (๖) การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานการสอนที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น 
       ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
         (๑) การทดสอบย่อย  
         (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
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         (๓) การวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
         (๔) การน าเสนอผลงาน  
         (๕) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับศาสตร์สมัยใหม่ 
         (๖) การสอบประมวลความรู้  
         (๗) การสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสอบความรู้ภาษาที่หลักสูตร
ก าหนด  
         (๘) การสอบวิทยานิพนธ์ 
      ๒.๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
       ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        นิสิตมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและประสบการณ์จริง มาบูรณาการใช้ในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้ งต่อตนเองและสังคม 
โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
   (๑) สามารถเข้าใจทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาน าไปสู่การวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 
   (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้าน
พระพุทธศาสนา 
   (๓) สามารถออกแบบและด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   (๔) สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม่ 
       ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้   
        (๑) เน้นการฝึกทักษะด้านการคิดและการสร้างสรรค์งานวิชาการ  
        (๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานวิจัยอย่างจริงจัง   
        (๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการวิจัยค้นคว้าในสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
        (๔) เน้นการอภิปรายกลุ่ม 
      ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
         (๑) วัดผลจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
         (๒) วัดผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
         (๓) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน  
        (๔) วัดผลจากการอธิบาย การถามและตอบค าถาม  
         (๕) วัดผลจากการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน 
        (๖) วัดผลจากการอภิปรายกลุ่ม 
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      ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
Responsibilies) 
        ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         นิสิตมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่างๆ ได้ มีความ
เคารพและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ เรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
   (๒) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร และสังคม 
   (๓) สามารถใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   (๔) มีภาวะความเป็นผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีม และภาวะการเป็นผู้
ตามในทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ  
        ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตร
จึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน  
         (๒) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและ
การท างานวิจัย  
          (๓) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
          (๔) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
         (๕) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
       ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผดิชอบ 
         ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
          (๑) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
         (๒) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
          (๓) สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
 
 



๔๐ 
 

      ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
       ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ     
         นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติและคณิตศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการท างาน
วิจัยได้ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรู้จักน าเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
   (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา  
   (๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
   (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการได้
อย่างเหมาะสม 
       ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์        
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
        (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางปรัชญาและการท างานวิจัย 
         (๔) จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิจัย 
       ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
         (๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ  
        (๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) (ภาคผนวก ข) 
        หลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ๕  ด้าน  ดังต่อไปนี้      
       ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
           (๑) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยศีลาจารวัตร
งดงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
   (๒) มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตตน และเพ่ือนร่วม
สังคมได้อย่างเหมาะสม ด้านการครองตน ครองคน ครองงาน 
   (๓) เป็นผู้มีน้ าใจเสียสละ มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
   (๔) มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา และส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
   (๕) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์  
  (๖) การยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ      
 ๓.๒ ด้านความรู้ (Knowledge)      
  (๑) มีความรู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  
  (๒) มีความใฝ่รู้ใฝ่คิดสร้างสรรค์ในงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ในพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
  (๓) สามารถพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
สังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา 
  (๔) มีโลกทรรศน์กว้างไกลและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
          (๑) สามารถเข้าใจทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาน าไปสู่การวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 
   (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้าน
พระพุทธศาสนา 
   (๓) สามารถออกแบบและด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   (๔) สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม่ 
       ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
Responsibilies) 
          (๑) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
   (๒) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร และสังคม 
   (๓) สามารถใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  (๔) มีภาวะความเป็นผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีม และภาวะการเป็นผู้
ตามในทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม และ



๔๒ 

 

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 
       ๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 
           (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา  
   (๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
   (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการได้
อย่างเหมาะสม 

 

 

 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                       

๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากบัศาสตร์แห่งการ
ตีความ  

                     

๘๐๑ ๒๐๓ ระเบยีบวิธวีิจัยชั้นสูง                       

๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                       

๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                       

๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน                       

๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานวิจยัและวิทยานพินธ์                       

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม                       

๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการ
สมัยใหม่  

                     

๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากบัศาสตร์แห่งการใช้
เหตุผล  

                     

๘๐๑ ๒๑๐ ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา                       

๘๐๑ ๒๑๑ สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์                       

๘๐๑ ๒๑๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

                     



๔๔ 

 

รายวิชา 
 

๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๘๐๑ ๒๑๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม                      

๘๐๑ ๒๑๔ พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย                       

๘๐๑ ๓๑๕ จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ                       

๘๐๑ ๓๑๖ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ                       

๘๐๑ ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
พอเพียง  

                     

๘๐๑ ๓๑๘ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพือ่สังคม                       

๘๐๑ ๓๑๙ สัมมนาพระอภิธรรมปฎิก                       

๘๐๑ ๓๒๐ พระพุทธศาสนากบัประชาคมอาเซียน                       

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       

๘๐๐ ๕๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       



 

 

หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพีมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  
          ๑. ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบทั้งก่อน
และหลังเรียน  เขียนรายงาน มอบหมายงานให้ท าผลการฝึกภาคสนามหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับ
รายวิชา 
         ๒. นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
         ๓. การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับ คือ A, A-, B+, B, C+,C และ F มีผล
การศึกษา ระดับ ค่าระดับ และเกณฑ์คะแนน แต่ละระดับ ดังนี้ 

 
ผลการศึกษา 

 
ระดับ 

 
ค่าระดับ 

เกณฑ์คะแนน  
เกณฑ์ วิชาเลือก วิชาบังคับ

และวิชาเอก 
เยี่ยม (Excellent) 
 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ค่อนข้างดี (Quite 
Good) 
ปานกลาง (Moderate) 
ผ่าน (Pass) 
ตก (Failed) 

A 
 

A- 
B+ 
B 
 

C+ 
C 
F 

๔.๐๐ 
 

๓.๖๗ 
๓.๓๓ 
๓.๐๐ 

 
๒.๕๐ 
๒.๐๐ 

๐ 

๙๕ - ๑๐๐ 
 

๙๐ - ๙๔ 
๘๕ - ๘๙ 
๘๐ – ๘๔ 

 
๗๕ - ๗๙ 
๗๐ - ๗๔ 
ต่ ากว่า ๗๐ 

๙๕-๑๐๐ 
 

๙๐ - ๙๔ 
๘๕ - ๘๙ 
๘๐ – ๘๔ 

 
ต่ ากว่า ๘๐ 

เกณฑ์ผ่านวิชา
บังคับแลวิชาเอก 

” 
” 
” 
 

เกณฑ์ผ่านวิชา
เลือก 

” 
           ๔.  นิสิตต้องสอบไล่ได้ระดับ A, A-, B+ และ B หรือ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชา
บังคับ วิชาเอก หรือวิชาเลือก นิสิตที่ได้ระดับต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้องลงทะเบียน
รายวิชานั้นใหม่ และต้องสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ Sแล้วแต่กรณี เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
 ๕.  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐  
           ๖.  ระบบการวัดผลและประเมินผลในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาถือปฏิบัติโดยอนุโลม 



๔๖ 
 

 ๗.  การประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตให้ได้รับผล
ประเมินเป็น S (Satisfactory – ผ่าน) หรือ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยัน
หรือสนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

  ๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
        การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าวิทยานิพนธ์  จะต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก
ข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ 
และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในของสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  ๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
         การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการ
สอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
             ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือ
ศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎี
บัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
             ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 

 ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะ
ต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้า
ศึกษาต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการ



๔๗ 

 

ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
  (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
  (๒) จ านวนสิทธิบัตร 
  (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

       (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม  
                    (๕) จ านวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับระดับชาติและนานาชาติ 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 แบบ ๑  
         ๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ 
         ๒. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 ๓. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,ภาษา
สันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
      ๔. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
 

     แบบ ๒   
         ๑. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 ๒. สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
 ๓. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ๔. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษา
สันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 ๕. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
 



๔๘ 

 

หมวดที ่๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
        ๑.๑ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
        ๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
        ๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
        และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัว
เองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา             
ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
        ๒.๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
        ๒.๑.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  
        ๒.๑.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ 
        ๒.๑.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
            ๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการ
สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 ๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการและส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอน
และเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 



๔๙ 
 

หมวดที ่๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย  สกอ.       
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
             ๑) จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            ๒) จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            ๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
            ๔) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
            ๕) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
            ๖) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็นตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ 
และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
๒. บัณฑิต 
       ๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
           ๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ            
  ๓) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 



๕๐ 
 

๓. นิสิต 
    ๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของ
นิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือใน
การคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
           ๒) ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ  หลักสูตรมี
กระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมี
การประเมินผลติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษา
หรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
            ๓) มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะ  
            ๔) มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
       ๕) มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเพ่ือน ามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
  ๖) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
๔. คณาจารย์ 
            ๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่สัมพันธ์  โดยมีระบบมีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
            ๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์  อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์  มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
           ๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุน



๕๑ 
 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการก ากับควบคุม
ให้อัตราอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

           ๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิด
รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและ
ตลาดแรงงาน  

            ๒) มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

            ๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไก
ในการน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการ
จัดท า มคอ. ๓  

            ๔) มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

            ๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาต รฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมิน       
ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ  

            ๖) มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี



๕๒ 

 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

 

ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี๑ ปีท่ี๒ ปีท่ี๓ ปีท่ี๔ 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓  อย่างน้อยก่อนเปิดการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน 
๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ไม่มี มคอ.๖ 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

X X X X 

๕. จัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X 

๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มอค.๗ ปีที่แล้ว 

- X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการ
เรียนการสอน 

X X X X 

๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

X X X X 

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายมหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  - X 

 
 



๕๓ 

 

หมวดที ่๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

          กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ  หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
ค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า 
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการถ่ายทอดความรู้  กลยุทธ์

การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
           ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการ
ท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต   

จากนั้นจะรวบรวบข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงให้คณาจารย์ผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร  
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยจะน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  และจะประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน)  



๕๔ 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

๘๐๑ ๑๐๑  สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา   ๓ (๓-๐-๖) 
                    Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 

สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก โดยมีอรรถกถาเป็น
คัมภีร์สนับสนุน  ให้นิสิตก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น เช่น นิติศาสตร์ในพระวินัยปิฎก 
วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก จิตวิทยาในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น แล้วจัดท าโครง
ร่าง รายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ประจ าวิชา 
๘๐๐ ๑๐๒   พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ   ๓ (๓-๐-๖) 

 Buddhism and Hermeneutics 
ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบต ะวันตกและตะวันออก โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาและ

ปรัชญาที่น าไปสู่การสร้างรูปแบบวิธีการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบททางสังคมและวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตีความค าสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย  โดยเฉพาะการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน       
ที่ปรากฏในคัมภีร์ไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์  มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร          
ลังกาวตารสูตร เป็นต้น 
๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง     (๓) (๓-๐-๖) 
  Advanced Research Methodology 

ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๓ เพื่อฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย 
ครอบคลุมหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
๘๐๑ ๑๐๔   สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ    (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Professionals 

สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพครู วิชาชีพสื่อ วิชาชีพบัญชี  วิชาชีพแพทย์และพยาบาล 
วิชาชีพนักกฎหมาย วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น โดยเน้นให้นิสิตที่มีอาชีพนั้นๆ น าพุทธธรรมเข้าไปเป็นฐานและวิธีการ 
ส าหรับวิเคราะห์แก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่าง ๆ 
๘๐๑ ๑๐๕   สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์    (๓) (๓-๐-๖) 

 Seminar on the Tipitaka and Buddhist Literary Works  
สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ให้เห็นความสัมพันธ์และพัฒนาการ เช่น มิลิ

นทปัญหา วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนีและอรรถกถาธรรมบท โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์และพัฒนาการ ศัพท์ส านวนวิชาการทางพระพุทธศาสนา รูปแบบการแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และ
องค์ความรู้ในงานนิพนธ์เร่ืองนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 
๘๐๐ ๓๐๖    วิปัสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๒-๖) 

 Insight Meditation 
ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐาน

ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านัก



๕๗ 

 

ต่างๆ ในสังคมไทยบนฐานของคัมภีร์พระพุทธศาสนา  ส่วนในภาคปฏิบัติ  อาจารย์ผู้สอนน านิสิตฝึกปฏิบัติกรรมฐาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒  ชั่วโมง  
๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๓-๖) 
  Seminar on Research and Thesis 

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา 
ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
๘๐๑ ๒๐๗   สัมมนาหลักพุทธธรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism 

สัมมนาหลักพุทธรรมทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดและค าสอนส าคัญ 
เน้นพุทธธรรมที่เปน็แกนหลัก พทุธธรรมที่เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และพุทธธรรมแนวประยุกต์ใช้  ได้แก่ อริยสัจ ๔ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพาน จติประภัสสร กายของพระพทุธเจ้า พระอรหันต์ พระ
โพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอื่นๆ  นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายวิชาอยา่งน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครง
ร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์แบบบูรณาการให้

ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายค า
สอนทางพระพุทธศาสนา และประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบ
ปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ 

นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล  (๓) (๓-๐-๖) 

 Buddhism and Reasoning Sciences 
ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ 

ของตะวันตก เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ และการใช้
เหตุผลทางตรรก แบบนิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
และมหายาน 
๘๐๑ ๒๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 

 Independent Study in Religious Studies 
ศึกษาอิสระแนวคิดและค าสอนของศาสนาต่างๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนา

อิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ  โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงความเป็นสากลแห่งค าสอน การอยู่อย่างสันติของ
มนุษยชาติ และการเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อ ย ๓ 
ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
๘๐๑ ๒๑๑  สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์    ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Applied Buddhist Ethics 
สัมมนาประเด็นเก่ียวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึกษาหลักการและเกณฑ์ตัดสินในพุทธจริยศาสตร์

เพื่อตอบปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเลือกเพศ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองทาง



๕๘ 

 

วิทยาศาสตร์ การบริจาคอวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต สงครามที่เป็นธรรม การ
ท าแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศเดียวกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริย
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์อื่นๆ ทั้งนี้นิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Sustainable Development 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นศึกษา

วิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังความคิด
ความเชื่อแบบตะวันตกที่ก าหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ ววิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่เน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เก่ียวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๒๑๓  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม    ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Feminism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาทระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคม รวมทั้ งประเด็นค าถามของสังคม
สมัยใหม่ที่มาควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทางเพศ ทั้งนี้ นิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา   โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
๘๐๑ ๒๑๔  พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย     ๓ (๓-๐-๖) 

 Buddhism in Thai Literatures 
ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ โดยเน้นวิเคราะห์อิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาในแง่หลักค าสอน ภาษา โลกทัศน์ ฉาก โครงเรื่อง และบุคลิกลักษณะของบุคคลในวรรณคดี รวมทั้ง
ศึกษาบทบาทของวรรณคดีไทยในฐานะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม 
๘๐๑ ๓๑๕  จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ     ๓ (๓-๐-๖) 

 Buddhist Psychotherapy and Counseling 
วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา โดย

เปรียบเทียบกับหลักจิตรักษาและการให้ค าปรึกษาในจิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและกระบวนการท างาน
ของจิต วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาความเครียด 
ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น 
๘๐๑  ๓๑๖     พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ          ๓ (๓-๐-๖) 

        Seminar on Buddhism and Aged Society 
 สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อหาแนวทางในการน าพุทธธรรมมาบูรณาการ

กับหลักการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ    การพึ่งตนเอง จิตวิทยาในการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การด ารงตนอย่างมีคุณค่า เป็นต้น  โดยเน้นศึกษาหลักการทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลและผู้สูงอายุ  ทั้งนี้  ทั้งนี้ นิสิต



๕๙ 
 

ต้องก าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๓๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง    ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 
สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) 

โดยเน้นศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอันเกิดจากความ
ไม่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น
แล้วจัดท าโครงร่างรายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๓๑๘  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม      ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Socially Engaged Buddhism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือ
ผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ เช่น 
ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธทิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ 
นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  
๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Abhidhamma Pitaka 
สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎก 

รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่องกรรมกับ
อนัตตา แนวคิดเรื่องปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น เชื่อมโยงกับคัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้ว
จัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๓๒๐  พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน    ๓ (๓-๐-๖) 

            Buddhism and ASEAN Community  
ศึกษาประเด็นเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับหลักการของอาเซียน ๓  อย่าง คือ(๑)ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน  (๒)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยนิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นที่เก่ียวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
 
ดุษฎนีิพนธ์  
๘๐๐ ๒๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๑ ๕๔  หน่วยกิต 
          Dissertation 

เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
 



๖๐ 
 

๘๐๐ ๓๐๐       ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๒ ๗๘  หน่วยกิต  
  Dissertation 

เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๘๐๐ ๔๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๑ ๓๖  หน่วยกิต 
  Dissertation 

เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๘๐๐ ๕๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๒ ๔๘  หน่วยกิต 
  Dissertation 

เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา หมายเหตุ 
หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                
                        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in 

Buddhist  Studies  
 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร              :  ๒๕๕๑๑๘๕๑๑๑๐๕๒๑ 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                       
                        พระพุทธศาสนา 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in 

Buddhist Studies 

เพ่ิมเติมรหัส
หลักสูตร 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy (Buddhist Studies) 
ชื่อย่อภาษาไทย :  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  Ph.D. (Buddhist Studies) 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (พระพุทธศาสนา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy (Buddhist Studies) 
ชื่อย่อภาษาไทย :  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  Ph.D. (Buddhist Studies) 

คงเดิม 

 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ หมายเหตุ 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปรัชญา 
    เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์รอบด้าน บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ จิตใจสาธารณ์  ประสานประโยชน์ตนและคนอ่ืน 

ปรัชญา 
 เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์อย่างถูกต้องและมีความสุข 
ประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มีจิตมั่นคงเป็น
กัลยาณมิตร  ท าประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่างเหมาะสม 
        

ปรับปรุงแก้ไข 



๖๓ 

 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจ
พระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอ่ืนอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งด้าน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่
ได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตัดสินใจในการศึกษาวิจัย
หลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๓. เ พ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้ เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคมและประสาน
ประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจ
พระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอ่ืนอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์
สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
       ๒. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้  มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตัดสินใจในการศึกษา
วิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนา 
   ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม และประสาน
ประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่างถูกต้องเหมาะสม          
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

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

---------------------------------------- 
โครงสร้างหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๒ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๒ 
๑. หมวดวิชาบังคับ     
    ๑.๑ นับหน่วยกิต -  ๖ ๙ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) (๑๕) (๑๕) 
๒. หมวดวิชาเอก     
     ๒.๑ นับหน่วยกิต   ๖ ๑๒ 
    ๒.๑ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) (๓)  
๓. หมวดวิชาเลือก -  ๖ ๙ 
๔. วิทยานิพนธ์ ๕๔ ๗๘ ๓๖ ๔๘ 

รวมท้ังสิ้น ๕๔ ๗๘ ๕๔ ๗๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๒ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๒ 
๑. หมวดวิชาบังคับ     
   ๑.๑ นับหน่วยกิต -  ๖ ๙ 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) (๑๕) (๑๕) 
๒. หมวดวิชาเอก     
    ๒.๑ นับหน่วยกิต   ๖ ๑๒ 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) (๓)  
๓. หมวดวิชาเลือก -  ๖ ๙ 
๔. ดุษฎีนิพนธ ์ ๕๔ ๗๘ ๓๖ ๔๘ 

รวมท้ังสิ้น ๕๔ ๗๘ ๕๔ ๗๘ 
 
 



๖๕ 

 

เปรียบเทียบรายวิชาและแนวสังเขปรายวิชา 
 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต  และบังคับไม่นับหน่วยกิตอีก ๑ รายวิชา วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต  และบังคับไม่นับหน่วยกิตอีก ๑ รายวิชา  
ก.   วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)   ก.   วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)    
๘๐๑ ๑๐๑   สัมมนาพระไตรปิฎก    ๓ (๓-๐-๖) 

  Seminar on the Tipitaka 
สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระ

อภิธรรมปิฎก  ให้นิสิตก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น 
เช่น นิติศาสตร์ในพระวินัยปิฎก วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระ
สุตตันตปิฎก จิตวิทยาในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น แล้วจัดท าโครงร่าง รายงาน
ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๑๐๑   สัมมนาพระไตรปฎิกและอรรถกถา        ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 

สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระ
อภิธรรมปิฎก  โดยมีคัมภีร์อรรถกถาเป็นคัมภีร์สนับสนุน  ให้นิสิตก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น เช่น นิติศาสตร์ในพระวินัยปิฎก 
วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก จิตวิทยาในพระ
อภิธรรมปิฎก เป็นต้น แล้วจัดท าโครงร่าง รายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา
และแก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๘๐๐ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Hermeneutics 
 ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเน้น
ประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาและปรัชญาที่น าไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความ
แบบต่างๆ รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตีความค าสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย  โดยเฉพาะหลักการตีความใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ เช่น พระวินัยปิฎก 
พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก อรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์       
วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร ลังกาวตารสูตร เป็นต้น 

๘๐๐ ๑๐๒   พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Hermeneutics 
ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบต ะวันตกและตะวันออก โดยเน้นประเด็น

ความขัดแย้งทางศาสนาและปรัชญาที่น าไปสู่การสร้างรูปแบบวิธีการตีความแบบต่างๆ 
รวมทั้งบริบททางสังคมและวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความค าสอนทางศาสนาให้
เหมาะสมกับยุคสมัย  โดยเฉพาะการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่
ปรากฏในคัมภีร์ไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์  มิลินทปัญหา 
ปรัชญาปารมิตาสูตร  ลังกาวตารสูตร เป็นต้น 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

ข.  วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)              ข.  วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)     
๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจยัชั้นสูง    (๓) (๓-๐-๖) 

  Advanced Research Methodology 
ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
อย่างน้อย ๓ เพื่อฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุม
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และ
แหล่งข้อมูล โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจยัชั้นสูง    (๓) (๓-๐-๖) 
  Advanced Research Methodology 
ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๓ 
เพื่อฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

 

คงเดิม 



๖๖ 
 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๑ ๑๐๔   สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ  (๓) (๓-๐-๖) 

  Buddhism and Professionals 
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพ

ทนายความ วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น โดยเน้นให้นิสิตที่มีอาชีพนั้นๆ น าพุทธธรรมเข้า
ไปเป็นฐานและวิธีการ ส าหรับวิเคราะห์แก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
วิชาชีพต่าง ๆ 

๘๐๑ ๑๐๔   สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ    (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Professionals 
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพครู วิชาชีพสื่อ วิชาชีพบัญชี  

วิชาชีพแพทย์และพยาบาล วิชาชีพนักกฎหมาย วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น โดยเน้นให้
นิสิตที่มีอาชีพน้ันๆ น าพุทธธรรมเข้าไปเป็นฐานและวิธีการ ส าหรับวิเคราะห์แก้ปัญหา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่าง ๆ 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

๘๐๑ ๑๐๕  งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย  (๓) (๓-๐-๖) 
  Buddhist Literary Works for Research 
ศึกษาวิเคราะห์งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ เช่น มิลินทปัญหา 

วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนีและอรรถกถาธรรมบท โดยเน้นให้นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจในศัพท์ส านวนวิชาการทางพระพุทธศาสนา รูปแบบการแต่ง
คัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ในงานนิพนธ์เรื่องนั้นๆ เพื่อประโยชน์ใน
การค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 

๘๐๑ ๑๐๕   สัมมนาพระไตรปฎิกและงานนิพนธ์   (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on the Tipitaka and Buddhist Literary Works  
สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ให้เห็น

ความสัมพันธ์และพัฒนาการ เช่น มิลินทปัญหา วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถ
ทีปนีและอรรถกถาธรรมบท โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์และ
พัฒนาการ ศัพท์ส านวนวิชาการทางพระพุทธศาสนา รูปแบบการแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง 
เนื้อหา และองค์ความรู้ในงานนิพนธ์เรื่องนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล
ประกอบการท าวิจัย 

ปรับชื่อรายวิชา
แก้ไขค าอธิบาย

รายวิชา 

๘๐๐ ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๒-๖) 
  Insight Meditation 
ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษา

วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค และรูปแบบ
การปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย  ส่วนในภาคปฏิบัติอาจารย์ผู้สอน
น านิสิตฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเน้นให้นิสิตได้
น าไปปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒  ช่ัวโมง 

๘๐๐ ๓๐๖    วิปัสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๒-๖) 
  Insight Meditation 
ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษา

วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔  ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิ
มรรค และวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทยบนฐาน
ของคัมภีร์พระพุทธศาสนา  ส่วนในภาคปฏิบัติ  อาจารย์ผู้สอนน านิสิตฝึกปฏิบัติ
กรรมฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒  ช่ัวโมง 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนางานวิจยัและวิทยานิพนธ์    (๓) (๓-๓-๖) 
  Seminar on Research and Thesis 
สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษา

วิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และ
ประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนางานวิจยัและวิทยานิพนธ์    (๓) (๓-๓-๖) 
  Seminar on Research and Thesis 
สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษา

วิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และ
ประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

 
 
 

คงเดิม 



๖๗ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
วิชาเอก วิชาเอก  ๖ หน่วยกิต   วิชาเอก   ๖  หน่วยกิต    
ก. วิชาเอก  แบบนับหน่วยกิต ก. วิชาเอก  แบบนับหน่วยกิต  
๘๐๑ ๒๐๗ ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
  Selected Topics in Development of Buddhism 

ศึกษาพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ โดยให้ เห็นความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการและวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยแห่งพัฒนาการ
ด้านนั้นๆ เช่น พัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และวัชรยาน เป็น
ต้น โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดส าคัญ ได้แก่ แนวคิดเรื่องจิต
ประภัสสร กายของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ สุญญตา นิพพาน และ
อื่นๆนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น         
แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
เสนอผลการศึกษา 

๘๐๑ ๒๐๗   สัมมนาหลักพุทธธรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism 
สัมมนาหลักพุทธรรมทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโดยเน้น

วิเคราะห์แนวคิดและค าสอนส าคัญ เน้นพุทธธรรมที่เป็นแกนหลัก พุทธธรรมที่เป็น
เครื่องมือปฏิบัติ และพุทธธรรมแนวประยุกต์ใช้  ได้แก่ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพาน จิตประภัสสร กายของพระพุทธเจ้า พระ
อรหันต์ พระโพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอื่นๆ  นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา 

เปลียนรายวิชา 

๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษา

แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา และ
ประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบ
ปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ 

นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้ว
จัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอ
ผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมยัใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษา

วิเคราะห์แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ 
อันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ 

นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท า
โครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต  
๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล  (๓) (๓-๐-๖) 

  Buddhism and Reasoning Sciences 
ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิด

และการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ ของตะวันตก เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิง
สังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลทางตรรก
แบบนิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล  (๓) (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Reasoning Sciences 
ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิด

และการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ ของตะวันตก เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิง
สังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลทางตรรก 
แบบนิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

คงเดิม 



๖๘ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  

๘๐๑ ๒๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 
  Independent Study in Religious Studies 
ศึกษาอิสระแนวคิดและค าสอนของศาสนาต่างๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนา

ฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ  โดยศึกษา
เปรียบเทียบถึงความเป็นสากลแห่งค าสอน การอยู่อย่างสันติของมนุษยชาติและการ
เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
อย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๒๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 
  Independent Study in Religious Studies 
ศึกษาอิสระแนวคิดและค าสอนของศาสนาต่างๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนา

ฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ  โดยศึกษา
เปรียบเทียบถึงความเป็นสากลแห่งค าสอน การอยู่อย่างสันติของมนุษยชาติและการ
เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่าง
น้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

คงเดิม 

๘๐๑ ๒๑๑  สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์   ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Applied Buddhist Ethics 
สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึกษาหลักการและ

เกณฑ์ตัดสินในพุทธจริยศาสตร์เพื่อตอบปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น 
การเลือกเพศ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบริจาค
อวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต สงครามที่เป็น
ธรรม การท าแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศ
เดียวกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ 
จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์อื่นๆ ทั้งนี้นิสิตต้องก าหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน 
ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

๘๐๑ ๒๑๑  สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์   ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Applied Buddhist Ethics 
สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึกษาหลักการและ

เกณฑ์ตัดสินในพุทธจริยศาสตร์เพื่อตอบปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น 
การเลือกเพศ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบริจาค
อวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต สงครามที่เป็น
ธรรม การท าแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศ
เดียวกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ 
จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์อื่นๆ ทั้งนี้นิสิตต้องก าหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน 
ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

คงเดิม 

๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพฒันาที่ยั่งยืน  ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Sustainable Development 

สัมมนาแนวคิดทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังความคิดความเชื่อแบบตะวันตก
ที่ก าหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ตามหลักพระพุทธศาสนาที่เน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ 
ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

 ๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพฒันาที่ยั่งยืน  ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Sustainable Development 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังความคิดความเช่ือแบบตะวันตกที่
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตาม
หลักพระพุทธศาสนาที่เน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท า
โครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การศึกษา 

คงเดิม 



๖๙ 
 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๘๐๑ ๒๑๓  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนยิม   ๓ (๓-๐-๖) 

  Seminar on Buddhism and Feminism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและ
บทบาทระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคม รวมทั้งประเด็นค าถามของสังคมสมัยใหม่ที่มา
ควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทาง
เพศ ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น 
แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
เสนอผลการศึกษา   โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๒๑๓  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนยิม   ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Feminism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ

สตรี โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาท
ระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคม รวมทั้งประเด็นค าถามของสังคมสมัยใหม่ที่มาควบคู่กับ
แนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทางเพศ ทั้งนี้ 
นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครง
ร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา   
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

คงเดิม 

๘๐๑ ๒๑๔  พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism in Thai Literatures 
ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ 

โดยเน้นวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในแง่หลักค าสอน ภาษา โลกทัศน์ 
ฉาก โครงเรื่อง และบุคลิกลักษณะของบุคคลในวรรณคดี รวมทั้งศึกษาบทบาทของ
วรรณคดีไทยในฐานะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความเช่ือทางพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม 

๘๐๑ ๒๑๔  พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism in Thai Literatures 
ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ โดย

เน้นวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในแง่หลักค าสอน ภาษา โลกทัศน์ ฉาก โครง
เรื่อง และบุคลิกลักษณะของบุคคลในวรรณคดี รวมทั้งศึกษาบทบาทของวรรณคดีไทย
ในฐานะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม 

คงเดิม 

๘๐๑ ๓๑๕  จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Psychotherapy and Counseling 
วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจ

ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับหลักจิตรักษาและการให้ค าปรึกษาใน
จิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและกระบวนการท างานของจิต วิธีการพัฒนา 
การเยียวยารักษาและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหา
ความเครียด ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น 

๘๐๑ ๓๑๕  จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Psychotherapy and Counseling 
วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจ

ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับหลักจิตรักษาและการให้ค าปรึกษาใน
จิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและกระบวนการท างานของจิต วิธีการพัฒนา 
การเยียวยารักษาและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหา
ความเครียด ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหา
สุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น 

คงเดิม 

๘๐๑ ๓๑๖  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสันติวิธ ี     ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Peaceful Means 
สัมมนาแนวคิดสันติวิธีทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นศึกษาทฤษฎีความขัดแย้ง

และการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีตามหลักพระพุทธศาสนาและทฤษฎี
ตะวันตก  เช่น ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร สงครามศาสนา ชาติพันธ์ุ เป็นต้น 
แล้ ววิ เ คราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ งแบบสันติ วิ ธี ต ามหลัก

๘๐๑  ๓๑๖     พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ         ๓ (๓-๐-๖) 
                 Seminar on Buddhism and Aged Society 
 สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อหาแนวทางในการน า
พุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ    
การพึ่งตนเอง จิตวิทยาในการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การด ารงตนอย่างมี
คุณค่า เป็นต้น  โดยเน้นศึกษาหลักการทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลและผู้สูงอายุ  ทั้งนี้  ทั้งนี้ 

ปรับเปลีย่น
รายวิชา 



๗๐ 
 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ 
ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครง
ร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

๘๐๑ ๓๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง   ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 
สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด

ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) โดยเน้นศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่สอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอันเกิดจากความไม่พอเพียง
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ นิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่าง
รายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

 ๘๐๑ ๓๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง   ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 
สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสุข

มวลรวมประชาชาติ (GNH) โดยเน้นศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
สอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอันเกิดจากความไม่พอเพียงใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่าง
รายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

คงเดิม 

๘๐๑ ๓๑๘  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Socially Engaged Buddhism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ 

โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 
เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) 
กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
ในโลกยุคใหม่ เช่น ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม 
ขบวนการชาวพุทธทิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

๘๐๑ ๓๑๘  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Socially Engaged Buddhism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ 

โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 
เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) กับ
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลก
ยุคใหม่ เช่น ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการ
ชาวพุทธทิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

คงเดิม 

๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปฎิก    ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Abhidhamma Pitaka 
สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษาก าเนิดและ

พัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎก รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก 
แนวคิดเรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่องกรรมกับอนัตตา แนวคิด
เรื่องปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น เช่ือมโยงกับคัมภีร์อภิธรร
มาวตาร คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน

๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปฎิก    ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Abhidhamma Pitaka 
สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษาก าเนิดและพัฒนาการ

ของพระอภิธรรมปิฎก รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่อง
สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่องกรรมกับอนัตตา แนวคิดเรื่องปรมัตถธรรม 
๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น เช่ือมโยงกับคัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม

คงเดิม 



๗๑ 
 

หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๓๒๐  พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
             Buddhism and ASEAN Community  
ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับหลักการของอาเซียน ๓  อย่าง 
คือ(๑)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (๒)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

๘๐๑ ๓๒๐  พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
             Buddhism and ASEAN Community  

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับหลักการของอาเซียน ๓  
อย่าง คือ(๑)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (๒)ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

คงเดิม 
 

วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  
แบบ ๑.๑ 
๘๐๐ ๒๐๐  วิทยานิพนธ์  ๕๔ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตาม

ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๑.๑  
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๕๔ หน่วยกติ 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามลักษณะ

วิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เปลี่ยนช่ือ
วิทยานิพนธ์

เป็น 
ดุษฎีนิพนธ์ 

แบบ ๑.๒ 
๘๐๐ ๓๐๐  วิทยานิพนธ์  ๗๘ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตาม

ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๑.๒  
๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๗๘ หน่วยกติ 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามลักษณะ

วิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เปลี่ยนช่ือ
วิทยานิพนธ์

เป็น 
ดุษฎีนิพนธ์ 

แบบ ๒.๑ 
๘๐๐ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตาม

ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๒.๑  
๘๐๐ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกติ 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามลักษณะ

วิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เปลี่ยนช่ือ
วิทยานิพนธ์

เป็น 
ดุษฎีนิพนธ์ 

แบบ ๒.๒ 
๘๐๐ ๕๐๐  วิทยานิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตาม

ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๒.๒ 
๘๐๐ ๕๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกติ 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามลักษณะ

วิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เปลี่ยนช่ือ
วิทยานิพนธ์

เป็น 
ดุษฎีนิพนธ์ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่ส าเร็จการศกึษา และผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยค และ 

 ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



๗๔ 

 

  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้น
ผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทาง
วิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะ

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย

กิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น   ๔๘ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย

กิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น   ๖๐ หน่วยกิต 
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 



๗๕ 

 

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ 
และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ๑๑.๔ รายวชิาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 ๑๑.๕ รายวชิาที่นิสิตใช้เวลาปฎิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่า
เทา่กับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไปค านวนค่าระดับเฉลี่ย
สะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์

มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา

ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค

การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิตได้  
w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนึ้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 



๗๖ 
 

 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ 
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 

 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไมป่ฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
ข้อ  ๑๕  นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด

ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษา
ทั่วไป 

หมวดที่ ๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน

และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่
ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์ 

 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมาขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ ง  จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน

เปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ 

หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึ กษาตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 



๗๗ 

 

 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตที่ ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 
 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ 

วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ  w  ใน
รายวิชาที่ถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้  
ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้  W  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น 

หมวดที่ ๔ 
         การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจ

ท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม
กับรายวิชานั้น 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือ
จะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

 ๒๐.๒  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ในภาค
การศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของ
อาจารย์ประจ าวิชา 



๗๘ 

 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ  มีผล

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

ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
 สัญลักษณ์    ผลการศึกษา 
 S (Satisfactory)    เป็นที่พอใจ 
 U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น

ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ 
 สัญลักษณ์    สภาพการศึกษา 
 I  (Incomplete)    ไม่สมบูรณ์ 
 SP  (Satisfactory Progress)  ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
 UP  (Unsatisfactory Progress)   ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
 W  (Withdrawn)   ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
 Au  (Audit)    ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
        ๒๑.๔.๑ ให้ใช้  IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น  ๔ 

ระดับดังนี้ 
ผลการศึกษา   ระดับ 

  ดีเยี่ยม  (Excellent)  A 
  ดี  (Good)   B+ 
  ผ่าน  (Passed)  B 
  ตก (Failed)   F 
 ๒๑.๕  การให ้F  ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 



๗๙ 
 

  ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
  ๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
  ๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้ค่า  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
 ๒๑.๖  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบเพราะป่วย

หรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล

การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์

ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล

การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ

อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า

ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ

สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  และข้อ 

๑๙.๑.๓ 
๒๑.๑๑  การให้ Au ในรายวชิาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ

โดยไม่นับหน่วยกิต 
๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และผล

การศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 
การวัดผลให้กระท าเม่ือนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า

นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้ SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให ้UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเม่ือนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP  นั้นเป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 



๘๐ 
 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, B, 

C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า B 
หรือ S 

 ๒๒.๒  นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 

 ๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 

 ๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๒๓  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  

ข้อ ๒๔  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน  และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด
ที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 

ข้อ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 

          หมวดที่ ๕ 
    การท าวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 



๘๑ 
 

           หมวดที่ ๖ 
    การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
         ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
 ๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีที่

หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  
 
          หมวดที่  ๗ 
       ความประพฤติและวินัยนิสิต 
ข้อ ๓๒  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่

ความผิด ดังนี้ 
 ๓๒.๑  ภาคทัณฑ์ 
 ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
 ๓๒.๓  ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔  ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
 ๓๒.๕  ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ข้อ ๓๓  นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง

หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากท่ีระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑  ชดใช้ค่าเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติเสียหาย

หรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 



๘๒ 

 

เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้
ในข้อ ๓๒ 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  ยังคง

ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้นไป  
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
    (พระสุเมธาธิบดี) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 



๘๔ 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
          ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ  
          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรอืสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
        ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 



๘๕ 

 

           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้า
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ 
แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค 
           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวน
หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และ
ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



๘๖ 
 

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

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

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พทุธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

        
      (พระธรรมสุธี) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๘๗ 

 

 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 
แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

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



๘๘ 

 

              วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 
              วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ 
              (Pre-review)  และเป็นที่ยอมรับ” 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 

                  
                     (พระธรรมสุธี) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 
 
 



๙๐ 
 

 
 



๙๑ 
 

 
 



๙๒ 

 

 
 
 



๙๓ 

 

 
 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ บัณฑิตวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

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

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



๙๔ 

 

   (๙)  เชิงอรรถ 
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๓  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บท ๘  พร้อม

ด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ าวน ๘  ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๔  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ  และโครงร่างวิทยานิพนธ์

ในแต่ละปีการศึกษา  คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาแต่ละครั้งประธานกรรมการอาจให้นิสิตเข้าชี้แจงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยก็
ได้ 

 ๔.๕  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอผลการพิจารณา
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๔.๖  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตละหัวข้อวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานสิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว นิสิตจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๕.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖  หน่วยกิต 
 ๕.๒  นิสิตรตะดับปริญญาเอกที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

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

อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์บท  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ช าระเงินค่าลงทะเบียน ในส่วนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๖.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้น าสิตยื่นแบบค าร้อง 

บท ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่แต่ไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๖.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องแล้ว 

 
 
 
 
 



๙๕ 

 

หมวดที่ ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๗  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

ท่าน  แต่ไม่เกิน  ๓  ท่าน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน 
 ๗.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาโท  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 ๗.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 ๗.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

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

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

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

และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

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



๙๖ 
 

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน 

หลักสูตรและได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมกา 

ควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๙.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๙.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 
  ๙.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๙.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๐.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
          (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
          (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
          (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๐.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๐.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้  ให้แจ้งต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

    หมวดที่ ๕ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ ๑๑  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่อง
ที่เก่ียวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๑.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๑.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๑.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น 
๔ ระดับ  ดังนี้ 

ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)   F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP 
  ๑๑.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจกระท า
ได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขทั้งรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๑.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อย
แล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๒  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๒.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ 
เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่
นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๒.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่



๙๘ 

 

ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๒.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๓  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๓๓ 
 ข้อ ๑๔  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙๙ 
 

 
 

 
 
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 

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

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

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

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

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

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 



๑๐๐ 
 

หมวดที่ ๒ 
  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 
 
 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่าน
การตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน 
  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใน
แต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

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



๑๐๑ 
 

 ๖.๗ เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเม่ือบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
 ๕.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากข้ึน

ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 

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

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 
ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

    หมวดที่ ๓ 
       คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

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

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 



๑๐๒ 

 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมวดที่ ๔ 

การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

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

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

  ๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 

     
 
 
 



๑๐๓ 

 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน 

หลักสูตรและได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมกา 

ควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
      (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
      (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
      (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 



๑๐๔ 

 

  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย 

    หมวดที่ ๖ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่อง
ที่เก่ียวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จะต้อง
ด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 
  ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น 
๔ ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)    F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In progress) 



๑๐๕ 

 

  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจกระท า
ได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขทั้งรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อย
แล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ 
เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท้ังที่เป็นแบบไฟล์ 
Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

               
                   (พระศรีสิทธิมุนี) 
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 



๑๐๖ 
 

 
 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 



๑๐๗ 

 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  ดังนี้ 

(๑)       วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 
วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

(๒) ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา 
กรรมฐาน 

(๓) รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ 

ตามท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 
(๑)        นสิิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
(๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๓๐ วัน 
(๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 



๑๐๘ 

 

ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
     

               
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 



๑๐๙ 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย
กิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 



๑๑๐ 
 

   การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้
ศึกษา 
       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 

                                                    
(พระราชรัตนโมลี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
            เพ่ือให้การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นไปตาม
ความในข้อ ๙.๒ (๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ง
ที ่๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๑ การเสนอโครงร่างสารนิพนธ์เพ่ือการขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๑.๑  นิสิตผูผ้่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดให้มีการ
สอบสารนิพนธ์เพื่อวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๑.๒ นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ จ านวน ๑ รูป/คน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่งระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในกรณี
ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีเนื้อซ้ าซ้อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิยับยั้งได้ 
  ๑.๓ ในกรณีที่นิสิตได้เสนอโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามโครง
ร่างเดิม การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิที่นิสิตจะกระท าได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ 
 ข้อ ๒ การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๒.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๒.๒ นิสิตต้องยื่นค าร้องขอสอบพร้อมกับสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๔ เล่ม ผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  ๒.๓ รูปแบบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๓ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 



๑๑๒ 

 

  ๓.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จ านวน ๓ รูป/คน 
ทั้งนี้ ต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน  รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๓.๒ ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชุมตรวจสอบสารนิพนธ์ได้ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ รูป/
คน 
  ๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่งระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ ๔ การสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๔.๑ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ตามข้ันตอนในข้อ ๒ 
  ๔.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบผ่านให้แก้ไขตามมติและค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าสาร
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๔.๓ การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสอบจนถึงวันส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ข้อ ๕ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวธิีปฏิบัตเิกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๖ การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์
ครบถ้วนทุกคน จ านวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติใน
รายวิชานั้น ๆ 
  ๖.๒ สารนิพนธ์ของนิสิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๙  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 

            
    (พระศรีสิทธิมุนี) 
    รักษาการคณบดี 
      ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 



๑๑๔ 

 

  



๑๑๕ 

 

 
 

 
 



๑๑๖ 

 

 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 



๑๑๘ 

 

 



๑๑๙ 
 

 
 

 



๑๒๐ 
 

 



๑๒๑ 
 

 
 

 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ ๑๒๐ /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษา 
 ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
 ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ที่ปรึกษา 
 ๔   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   ที่ปรึกษา 
 ๕.  รองอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   ที่ปรึกษา 
 ๖.  รองอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่   ที่ปรึกษา 
 ๗.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๘. คณบดีคณะครุศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๑๐. คณบดีคณะสังคมศาสตร์   ที่ปรึกษา 
 ๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
 ๑๓.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  
 ๑๔.พระราชสิทธิมุนี วิ.   กรรมการ  
 ๑๕.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม   กรรมการ   



๑๒๒ 

 

 ๑๖.ผศ.ดร.สิรวิัฒน์ ศรีเครือดง   กรรมการ 
 ๑๗.รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่   กรรมการ 
 ๑๘.ผศ.ดร.ณัฐธีร ์ ศรีดี   กรรมการ   
 ๑๙.แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต   กรรมการ    
 ๒๐.รศ.เวทย์ บรรณกรกุล   กรรมการ    
 ๒๑.รศ.ดร.วันชัย  พลเมืองดี   กรรมการ    
 ๒๒.รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน   กรรมการ    
 ๒๓.ดร.ไพฑูรย์  รื่นสัตย์   กรรมการ    
 ๒๔.ศ. ดร.สมภาร พรมทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๕.ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๖.รศ. บ ารุง สุขพรรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒๗.ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๘. เลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

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

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา 

 ๑.  พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.   ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร.   กรรมการ 
 ๓.  ผศ.รังษี สุทนต ์   กรรมการ 
 ๔.  ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์   กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.ชยุต  ภวภานันท์กุล   กรรมการ 
 ๖.  รศ.ดร. สมาน  งามสนิท   กรรมการ 
 ๗. ดร.บุญเลิศ โอฐส ู   กรรมการและเลขานุการ 



๑๒๓ 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

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

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

สั่ง ณ วันที่   ๒๔   เดือน   กมุภาพันธ์  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 

 
(พระพรหมบัณฑิต) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 



๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๕ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

----------------------------- 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ดร.      
๒. ต าแหน่ง    อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. Buddhists and Social Work มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ธรรมะประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ศาสนากับการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ศึกษาอิสระในพระพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.(๒๕๕๗). “พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม”. ทุนวิจัยจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.(๒๕๕๙). “ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสม

ทรัพย์”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 



๑๒๖ 

 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ   
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.  “ค าสอนว่าด้วยประสบการณ์แนวพุทธ: การแปลและการตีความคัมภีร์ของ

ท่านวสุพันธุแห่งนิกายโยคาจารแนวใหม่” เขียนโดย โทมัส เอ. โกชุมมัตตัม. บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๔๒-๑๔๖.  

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. “Pyrrhonism: How the Ancient Greeks Reinvented Buddhism”.  
เขียน โดย ดร.เอเดรียน กุสมินสกี. บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม
๒๕๕๗) : ๑๓๔-๑๓๕.   

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. “มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล: วิพากษ์บทความของเมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ” 
 บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑-๑๕.   
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. “พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม”.วารสารพุทธศาสน์ศึกษา. ปีที่ ๒๒  ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-เมษายน๒๕๕๘) : ๑๒-๓๒.   
 

 ๖.๓ หนังสือ  
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.(๒๕๕๑). จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์บนฐาน 
  แนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนายุคต้น. ตีพิมพ์เผยแพร่ในงานครบรอบ ๒๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๖๔ หน้า). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒๗ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.ประพันธ์  ศุภษร   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
      ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. จริยธรรมและการด าเนินชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ชีวิตและความตาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

๖.๑ งานวิจัย 
ประพันธ์ ศุภษร, ดร.ตวงเพชร สมศรี, นายสมคิด เศษวงศ์. “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนว

พระพุทธศาสนา”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘)  
: ๑๖-๓๒. 

ประพันธ์ ศุภษร และตวงเพชร  สมศรี. “ระบบการท างานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที ่๑๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม –สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๕๔-๑๘๓. 
๖.๒ บทความทางวิชาการ 

ประพันธ์ ศุภษร.  “การปกครองของเม๊งจื้อกับพระพุทธศาสนา”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  ปีที่ ๘   
ฉบับที ่๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๑๖-๓๘.     

ประพันธ์ ศุภษร.  “การใช้เหตุผลเพ่ือค้นหาความจริง”.  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๑๕-๒๖.     

    ๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๒๘ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   พระสุตตันตปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.      พระอภิธรรมปิฎกศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ประการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนากับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
        ๖.๑ งานวิจัย 
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, แสวง นิลนามะ และพระมหาเกรียงไกร อินฺทปญฺโญ.(๒๕๕๖). “รูปแบบและ 

กระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรม”.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, Dr.Martin Seeger และสมคิด เศษวงศ์. (๒๕๕๖).“สภาพปัญหาและแนวทางการ 
เข้าถึงการศึกษาระดับสูงของแม่ชีไทย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม,  ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ และสุรีย์พร แซ่เอ๊ียบ. (๒๕๕๘).“การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเชิงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”.  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน์ และนัชชา ทากุดเรือ. (๒๕๕๙). “รูปแบบและกระบวนการสร้าง
จิตสาธารณะเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่ง ยืน”. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๑๒๙ 
 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ  
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม. “รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาค  
  ตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรม.” วารสารบัณฑิตศึกษา  
 ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๒-๑๕.   
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, Martin Seeger. “แม่ชีกับสภาพปัญหาและโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษาที่  จัดโดย

คณะสงฆ์ไทย.” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม–
สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๕๙-๘๔.   

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม.  “ปัญหาแผนจ ากัดภิกษุณีกับการปลอมครุธรรมและสิกขาบทอ่ืนๆ.”   
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  (ฉบับพิเศษ).  ในงาน : The 1 th  MCU International  
Academic Conference (MIAC).  (29th May 2015) : 463-477. 

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม.  “จริงหรือพระสัทธรรมจะด ารงอยู่ ๕๐๐ ปีเมื่อสตรีออกบวช” . วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์.  ในงาน : The 2 nd MCU International  Academic Conference (MIAC).        
Z19th May 2016)  : 326-333. 

 
 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
Mae Chi Kritsana Raksasom,Martin Seeger.(2014). “Mae Chi (Buddhist Nuns):Promlems 
  and  Opportunities of Access to Higher Education Organized by Thai Sangkha. 
 Published by Center for Buddhist Studies. Printed by: Chulalongkorn University Printing 
  House [5711-162] Chulalongkorn University Bangkok, Thailand. P.71-113. 
  ISBN 2229-1229 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 
 



๑๓๐ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระราชปริยัติกวี,ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ )      
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. กรรมฐาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สอนระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ทฤษฎี ระบบ และกุสโลบายทางพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. จริยศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ศาสนภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ). (๒๕๕๗). “พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ). (๒๕๕๕). “การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์

พระพุทธศาสนา”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ).  (๒๕๕๙). ASEAN Religion & Culture Management for 

Peaceful Living Together. The theme of the conference is “Intercultural relation 
between India and Vietnam” Vietnam Buddhist Research Institute, Ho Chi Minh 
City, Vietnam,Vietnam Buddhist University, HCM City on 23 July 2016. 

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ). “กรรมฐานในพระพุทธศาสนา : บทเรียนจากมหาสติปัฏฐานสูตรและ
ความนิยมในสังคมไทย”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ.  ปีที่  ๔  ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๐) : ๑-๒๐. 



๑๓๑ 
 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา  
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ).  (๒๕๕๙). พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย,  (๔๘๐ หนา้).   
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ). ๒๕๕๙).บูรณาการพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังบริหาร. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (๒๙๖ หน้า). 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ).  (๒๕๕๙). จริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๔๔๒ หน้า). 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ). (๒๕๕๙). คู่มือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธ ประโยค 

ป.ธ.๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๑๒๔ หน้า). 
   
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

 



๑๓๓ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ดร.   
๒. ต าแหน่ง    รองศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ทฤษฎีสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. การไกล่เกลี่ยคนกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ทฤษฎีความขัดแย้งและความรุนแรง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. พุทธสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗. ขันติธรรมทางศาสนา  
 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พุทธสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ระเบียบวิจัยชั้นสูงว่าด้วยสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. กระบวนการสร้างความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. วิปัสสนากรรมฐาน      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๘). “รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด: ศึกษาวิเคราะห์หมู่บ้านท่าคอย

นาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ”. ส านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๗).  “การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสร้าง
สันติภาพในสังคมไทย.” กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๗). “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า”. 
กรุงเทพฯ: ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
 



๑๓๔ 

 

๖.๒ บทความทางวิชาการ     
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “สันติศึกษา : พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.       

ปีที่ ๔ ฉบับพิเศษ  (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑-๙. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙)          
: ๑-๑๖. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ: การจัดการความขัดแย้ง ผ่านมิติของการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖)     
: ๓๕-๕๔.  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “ความยุติธรรมในมุมมองของพระพุทธศาสนา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์.   
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑-๑๐.  

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “อภัยทาน : ประตูสู่ความปรองดองของชีวิตและสังคม”. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ. (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๑๔.  

 
๖.๓ หนังสือ/ต ารา   

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๕). ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อความ
ปรองดอง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุขุมการพิมพ์. (๕๐ หน้า).  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๕). พระพุทธเจ้าสอนสตีฟ จอบส์ ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ 
จ ากัด. (๓๖ หน้า).  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๖). พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาทางจริยธรรม เรื่องการฆ่าตัวตาย. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (๑๗๕ หน้า). 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๗).พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. (๙๐ หน้า). 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (๒๕๕๘). แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองในสองทศวรรษหน้า. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๔๘๙ หน้า). 
PhramahaHansa Dhammahaso. (2014).  Wisdom for a Harmonious and Awakening Society. 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  (130 page). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาทวี  มหาปญฺโญ (ละลง),ดร.      
๒. ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Selected Topic in Development of Buddhism มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

๖.๑ งานวิจัย 
พระมหาทวี มหาปญฺโญ. (๒๕๕๖).“ศึกษาวิเคราะห์แน้วโน้มการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ประชาคม 
 อาเซียน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระมหาทวี มหาปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์ตามหลักพุทธวิธี”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

  ๖.๒ บทความทางวิชาการ 

พระมหาทวี มหาปญฺโญ. “หลักอายุธรรม อุปกรณ์รักษาสุขภาพแบบองค์รวมเชิงพุทธ”. สารนิพนธ์พุทธศาสตร์
บัณฑิต.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๙๙-๑๑๑. 

พระมหาทวี มหาปญฺโญ. “หลักสุญญตา : แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม”. วารสาร
มหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๕๗) : ๑๔-๒๓.  

พระมหาทวี มหาปญฺโญ.  “หลักการมีอายุยืนแนวพุทธ” .สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต.  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๔๑-๔๘. 

  

๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาทวี มหาปญฺโญ. (๒๕๕๑).  มิติสังคมสมัยพุทธกาล จากพุทธโอวาทในธรรมบท. พิมพ์ครั้งที่ ๒.

กรุงเทพฯ : บริษัทจรัญสนิทวงศ์การพิมพ์.  ( ๒๒๔ หน้า). 
พระมหาทวี มหาปญฺโญ. (๒๕๕๕). ความจริงของชีวิต.พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ์. 
           (๒๐๔ หน้า).  
พระมหาทวี มหาปญฺโญ. (๒๕๕๕). ความงามในพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร :  

หจก.ภาพพิมพ์.  (๒๖๒ หน้า). 



๑๓๖ 
 

พระมหาทวี มหาปญฺโญ. (๒๕๕๗). ดุลยภาพชีวิตเชิงพุทธ เพื่อความมีชีวิตยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. (๓๒๘ หน้า). 

 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาอดิเดช  สติวโร, ดร.      
๒. ต าแหน่ง อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การใช้ภาษาบาลี ๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. การใช้ภาษาบาลี ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และพระมหาอดิเดช สติวโร. (๒๕๕๖). “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองใน

สองทศวรรษหน้า”. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร และพระมหาอดิเดช สติวโร. (๒๕๕๙). “ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ: 

กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ  
พระมหาอดิเดช  สติวโร. “การประเมินการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา  เขียนโดย เอเตียง ลาม๊อต 

(Etienne Lamotte)”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓  ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๐) : ๑๘๓-๑๘๗. 

พระมหาอดิเดช  สติวโร. “น้ าปัสสาวะบ าบัดโรคกับน้ ามูตรเน่า : ความเหมือนและความแตกต่าง”.  วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สงิหาคม ๒๕๖๐)      : ๑๖-๓๐.  

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

 

๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๓๙ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.สมภาร  พรมทา  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. มนุษย์กับศาสนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. การใช้เหตุผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. พุทธปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฎก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. สัมมนาปรัชญาอินเดีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔.   
 ๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. เรื่องเฉพาะในพุทธปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับศาสตร์ว่าด้วยการใช้เหตุผล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
Somparn  Promt.  (2015). “The Foundation of Buddhist Environmental Ethics”. ทุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเอแบค. 
Somparn  Promta. (2016). “Life Sceinces and Lifestye from a View of Buddhism”. ทุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย. 
 

   ๖.๒ หนังสือ/ต ารา 
สมภาร พรมทา,ศ.ดร. (๒๕๖๐).นิติปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วารสารปัญญา. (๒๘๘ หน้า).  
สมภาร พรมทา,ศ.ดร. (๒๕๖๐).แก่นเดิมของพุทธปรัชญา.เล่มที่ ๑, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วารสารปัญญา,   
 (๒๕๖ หน้า).  
สมภาร พรมทา,ศ.ดร. (๒๕๖๐).พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วารสารปัญญา, 

(๕๓๖ หน้า). 
 



๑๔๐ 
 

Somparn Promta.  An Essay Concerning Buddhist Ethics. second edition, Bangkok: Wisdom 
  Magazine Publishing House, 2017. (447 pages). 
Somparn Promta. Wisdom and Politics. second edition, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House, 2017. (384 pages).  
Somparn Promta. Instinct and Morality. second edition, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing  House, 2017. ( 84 pages). 
Somaparn Promta. Buddhism and Art. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 

 2015. (159 pages). 
Somparn Promta. Silence of the Buddha. second edition, Wisdom Magazine Phulishing 

House, 2017. (102 pages).  
Somparn Promta. The Brain and the Soul. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 

2015. (129 pages). 
Somparn Promta. Philosophy and Language. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 

2015. (228 pages). 
Somparn Promta. The Metaphysics of Buddhist Environmental Ethics. Bangkok: Wisdom 

MagazinePublishing House, 2015. (159 pages). 
Somparn Promta. We Are What We Eat. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 

 2016. (153 pages). 
Somparn Promta. Enlightened Life. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 2015. 

(153 Pages). 
Somparn Promta. Simplicity. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 2015. (102 pages). 
Somparn Promta. Hinduism. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 2015. (159 pages). 
Somparn Promta. Letters to My Muslim Friends. Bangkok: Wisdom Magazine Publishing 

House, 2015.  (144 pages). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. พระวินัยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ประสบการณ์สอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๗). “การศึกษาวิเคราะห์ชาดกในเชิงสหวิทยาการ”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการร 
สมิทธิพล เนตรนิมิต. “มังคลัตถทีปนี:แนวทางการด ารงอยู่แห่งชีวิตที่ยั่งยืน”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๘๕-๑๐๑.  
สมิทธิพล เนตรนิมิต. “สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปิฎก”.วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๔๘-๖๑.  
สมิทธิพล เนตรนิมิต. “อรรถกถาธรรมบทในสังคมไทย”.วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-

มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๘๖-๑๐๑.  
 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๐). มิติสังคมในพระไตรปิฎก.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชีวาภิวัฒน์.  
 (๒๖๓ หน้า). 
สมิทธิพล เนตรนิมิต. (๒๕๕๓). ภาพชีวิตของพระสงฆ์ในอริยวินัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนีโอ ดิจิตอล. 
 (๒๔๓ หน้า). 



๑๔๒ 

 

สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๔). อัญมณีล้ าค่าในอรรถกถาธรรมบท.  กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์
จ ากัด.  (๑๙๔ หน้า). 

สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (๒๕๕๖). บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท.กรุงเทพมหานคร :บริษัท เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด.  (๔๒๑ หน้า).  

 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๑๔๓ 
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๑๔๔ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.ตวงเพชร สมศรี   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)   
      ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. จิตวิทยาแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

๖.๑ งานวิจัย 
ประพันธ์ ศุภษร, ดร.ตวงเพชร สมศรี, นายสมคิด เศษวงศ์. “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนว

พระพุทธศาสนา”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘)  
: ๑๖-๓๒. 

ประพันธ์ ศุภษร และตวงเพชร  สมศรี. “ระบบการท างานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที ่๑๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม –สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๕๔-๑๘๓. 

ตวงเพชร สมศรี. (๒๕๕๙). “วิถีวัฒนธรรมการเอ้ืออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

 
 ๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๑๔๕ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

----------------------------- 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ พระโสภณพัฒนบัณฑติ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาตรี 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนากบัสาธารณสุข มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาโท 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕.๓ ประสบการณ์กาสอนปรญิญาเอก 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระโสภณพัฒบัณฑิต ,รศ. (๒๕๕๗). “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว : 

ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. (๒๕๕๖). “รูปแบบการสร้างเครื่องข่ายการเผยแผ่เชิงรุก มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอนแก่น”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต ,รศ.  (๒๕๕๘).  “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการจัดการแหล่งโบราณคดี 
 ในสังกัดส านักศิลปาการที่ ๙”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘). “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด 

ขอนแก่น โดยเน้นการมีส่วนรวมของเครื่อข่าย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต ,รศ. (๒๕๕๙). “รูปแบบการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต”. 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 



๑๔๖ 
 

๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. “รูปแบบการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต”. วารสารวิชาการ

ธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒ 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. “บทบาทภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 

๔.๐”. ใน : วารสารวิชาการ  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) : 
๒๘๖๐-๒๘๗๑. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. “The Two Thuth in Buddhist Thought”. ใน : วารสารวิชาการ  การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๑๑-๑๒๒. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :  
 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม”. ใน : วารสารประชุมวิชาการและเสนอ
 ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, ขอนแก่น : ๑๒๓-๑๓๓. 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. “การมีส่วนร่วมของพระพสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดี 

ในสังกัดส านักศิลปาการที่ ๙”. ใน : วารสารวิชาการ  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. 
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  :  ๑๐๑-๑๑๐. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น 
โดยเน้นการมีส่วนรวมของเครือข่าย”. ใน : วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่ม
แม่น้ าโขง. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ขอนแก่น. (๒๘– ๓๐ สิงหาคม  
๒๕๕๘)  : ๙๕-๑๐๖. 

พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. “รูปแบบการสร้างเครื่องข่ายการเผยแผ่เชิงรุก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาเขตขอนแก่น”.  ใน : วารสารวิชาการ  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. 

  (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) :  ๑-๑๓. 
 

๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. พุทธศาสนากับสาธารณสุข.  ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนาวิทยา, ๒๕๕๑.  

(๓๐๐ หน้า).  
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก. ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนาวิทยา, ๒๕๕๑. 
           (๒๕๐ หน้า). 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. การดูแลสุขเชิงพุทธ. ขอนแก่น: หจก. โรงพิมพ์คลังนาวิทยา, ๒๕๕๑.  (๒๒๕ หน้า). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๔๗ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาตรี 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระไตรปิฎกศึกษา มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. พระอภิธรรมปิฎก มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๓. พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์ มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาโท 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจบุนั มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. พระพุทธศาสนามหายาน มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 ๕.๓ ประสบการณ์กาสอนปรญิญาเอก 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานนิพนธท์างพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. ศึกษาเฉพาะเร่ืองในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ  
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๖). “ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น.   
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๗). “การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะมลพิษ 
 ในเชิงพระพุทธศาสนา”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘). “วิเคราะห์องค์ความรู้และสาระส าคัญของรายวิชาขบวนการพุทธใหม่ 
 ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ”.  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.(๒๕๕๙). “การสร้างจิตส านึกร่วมของชุมชนในประชาคมและสังคมอาเซียน: 
 วิเคราะห์แนวคิด มุมมองและขบวนการสร้างผ่านประเพณีสงกรานต์”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 ๖.๒ บทความวิจัย  
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. “ศึกษาปัญหาการเรียนวิชา พระสูตรมหายานของนิสิตโปรแกรมอังกฤษ 
 มหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”. นิตยสารสาระวิชาการธรรมทรรศน์ . ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ 
 (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๓) : ๗๕-๘๔.  



๑๔๘ 

 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.“การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะมลพิษ 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม-มิถุนายน 
๒๕๕๗) : ๖๖-๗๔. 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.  “An analytical Study of Buddhist Guidelines for Pollution 
revention and Solution”. Journal of the 3rd National and the 1st International 
Conferences. at MCU KhonKaen.  (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๑๗-๓๐. 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. “ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒  
 (๒๓ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๑-๑๒.  
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. “วิเคราะห์องค์ความรู้และสาระส าคัญของของรายวิชาขบวนการพุทธใหม่ 

ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น”. ใน : วารสาร
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต.
(๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) : ๙๗๘-๙๙. 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. “แนวคิด ประวัติศาสตร์ มุมมอง ความสัมพันธ์และขบวนการสร้างจิต 
ส านึกร่วมผ่านประเพณีสงกรานต์. ”.  ใน : วารสารวิชาการ  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ 
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 
ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๒๙๐๒-๒๙๑๔. 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. “THE MODERATION IN THE FOUR REQUISITES OF LIFE”. 
International Conference on ASEAN : Social, Cultural, and Economic 
Dimensionsby Faculty of umanities and Sciences, Mahasarakham University.  
(21-22 August 2011) : 298- 303. 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. “Conceptual and Functional Aspects of Moderation (mattuññutā) 
in the Theravada Buddhist Tradition”. Intermationalcomferemce : School of 
Buddhist  Studies and Civilization Gautam Buddha University India. (7-9 
September  2012) : 102-113. 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. “พระพุทธเจ้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่”.  
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ์วิทยาเขตขอนแก่น. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม  
๒๕๕๖) : ๑๕๙-๑๗๒. 

 

 ๖.๔ หนังสือ/ต ารา 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. พระพุทธศาสนามหายาน. ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนาวิทยา, ๒๕๕๘. 
 (๑๗๑ หน้า). 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. ขบวนการพุทธใหม่ในปัจจุบัน. ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนาวิทยา, 

๒๕๖๐.  (๑๐๔ หน้า). 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๔๙ 
 

 
 
 

 
 



๑๕๐ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักดิ ์   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาตรี 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ตรรกศาสตร ์ มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาโท 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา  มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. สัมมนาปรัชญา มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕.๓ ประสบการณ์กาสอนปรญิญาเอก 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนากบัศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. พระพุทธศาสนากบัศาสตร์แห่งการตีความ มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๓. สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ งานวิจัย 
รศ.ดร. โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์. (๒๕๕๗). “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว 
 พระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 
 

๖.๒ บทความวิจัย 
รศ.ดร. โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์. “การวิเคราะห์ทัศนคติการอยู่อยู่ก่อนแต่งของประชาชน : กรณีศึกษา 
 เทศบาลนครขอนแก่น”. วารสารวิจัยพุทธศาสตร์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗)  

: ๑๒๐-๑๓๐.   
รศ.ดร. โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์. “เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้จากวรรณกรรมเรื่องสิน

ไซ สู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการการ
น าเสนอผลวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๗.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต. (๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)  
: ๕๕-๖๓. 

 

 ๖.๓ บทความทางวิชาการ 
รศ.ดร. โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์. “ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการระหว่างพูทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่”. 
 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม– มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๙๙-๑๑๕. 
ผศ.ดร.พุทธักษ์ ปราบนอก และ รศ.ดร. โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์. “วิธีคิดหลักพรหมวิหารสู่การท าวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๓๘-๕๓ 



๑๕๑ 
 
 

๖.๔ หนังสือ/ต ารา 
โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์. คูณธรรมที่เสนอผ่านตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง สินไช. ขอนแก่น : ธรรมขันธ์, ๒๕๕๒.  

(๘๕ หน้า).  
โสวิทย์ บ ารุงภักดิ.์ ฮูปแต้ม..แต้มใจเยาวชนคนขอนแก่น. ขอนแก่น : ธรรมขันธ์, ๒๕๕๒. (๕๘ หน้า). 
โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์. แนวคิดการวิจัยทางพุทธศาสนาและทางปรัชญา. ขอนแก่น : บริษัทเพ็ญพรินติ้ง จ ากัด, 

๒๕๕๓.  (๑๐๘ หน้า). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ (กล้าลอด),ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆข์อนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. สัมมนาพระพุทธศาสนา มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕.๓ ประสบการณ์กาสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๒. สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ มจร  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระมหาดาวสยาม  วชิรปญฺโญ. (๒๕๖๐). “รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน

ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก่น”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. (๒๕๕๗). “รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

 
 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
Ven. PhramahaDaosayam  Vajirapanno, Dr. “Influence of Buddhism in Dr.Ambedkar’s 
 life and Career”. 2017. Academic Seminar on Dr.B.R.Ambedkar’s 12th Birth  
 Anniversary at AcharyaNagarjun University, Guntur, India  : 120-130. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ .“การอนุรักษ์และรักษาคัมภีร์ใบลานในดินแดน ๒ ฝั่งโขง”. วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทัศน์ วิทยาเขตขอนแก่น. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๑๗-๒๗. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. “พระบรมสารีริกธาตุจากกบิลพัสดุ์สู่มหาจุฬาฯ”.วารสารธรรมทัศน์. ปีที่ ๑๒ 

ฉบับที่ ๑ (มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๑-๑๓.  



๑๕๓ 

 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ.“สัมมนา ๒ ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทย-ลาว”. วารสารธรรมทัศน์.       
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๖) : ๑-๔.   

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ .“พุทธมณฑลนครขอนแก่นความภูมิใจของคนอีสาน”.วารสารธรรมทัศน์.       
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๕) : ๑-๖.   

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. “พุทธศาสนามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.วารสารธรรมทัศน์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ 
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) : ๑-๔. 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ “ภาพวาดพุทธศิลป์ ฉลองพุทธชยันตี”. วารสารธรรมทัศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ 
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) : ๑-๔.  

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. “ปกป้องพุทธสถานเมส ไอเนกเพ่ือมวลมนุษยชาติ”. วารสารธรรมทัศน์.  
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๕) : ๗๗-๘๖. 

 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ.ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 เม็ดทราย จ ากัด, ๒๕๕๘. (๓๕ หน้า).  
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เม็ดทราย จ ากัด, ๒๕๕๖.  
          (๑๘๐ หน้า). 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. ตามส ารวจพุทธสถานในอินเดีย. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เม็ด

ทราย จ ากัด, ๒๕๕๙.  (๔๕๓ หน้า). 
  
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๕๔ 

 

 

 
 
 
 



๑๕๕ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ  พระครูสุธีคัมภีรญาณ  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาตรี  

ที ่ วิชา  มหาวิทยาลัย 
๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ ธรรมบทศึกษา๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕ มิลินทปัญหาศึกษา๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ พระพุทธศาสนากับปรัชญา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ ชาดกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒ ธรรมบทศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๖  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๖ พระพุทธศาสนากับปรัชญา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ประสบการณ์สอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พุทธศาสนาเถรวาท ๑/๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ พุทธศาสนามหายาน๑/๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๓ กรรมฐาน ๑/๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๔ พุทธศาสนาเถรวาท  ๒/๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕ กรรมฐาน  ๒/๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๖ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ๑/๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ สัมมนาพระไตรปิฎก   ๑/๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๓ ประสบการณ์สอนปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาพระไตรปิฎก ๑/๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒ วิปัสสนากรรมฐาน๒/๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 



๑๕๖ 

 

๖. ผลงานทางวิชาการ  
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. (๒๕๕๙). “การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษากลุ่มสตรี 
 บ้านของแดงต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย”.สถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย. 
  

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ  
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. “ความเชื่อในการท าบุญแจกข้าวชาวอีสาน”. ใน : วารสารวิชาการ  การประชุม

วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น.  (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  : ๑๓๓๙-๑๓๔๙. 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ. “การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษากลุ่มสตรี 
บ้านของแดงต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น.  (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๑๑๖-๑๒๕.  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ. “ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น.  (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๑๔๘-๑๕๗. 

 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา   
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. คนบาปเห็นบุญ. (พิมพ์ครั้งที่ ๕). ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๕. (๑๑๐ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. เวสสันดร สะท้อนธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๕. (๑๕๖ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. ฝรั่งหัวใจพุทธ.ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๖. (๑๖๐ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. เมตตา มรรคาสู่มิตรภาพ. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์,๒๕๕๖.  (๙๖ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. นิพานรอบปฐมทัศน์. (พิมพ์ครั้งที่ ๒).ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๖. (๙๘ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. ปริญญาไร้เสื้อครุย. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๗. (๑๐๐ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. ประมวลธรรม. ขอนแก่น :  ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๗. (๑๘๘ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. โพธิ์พฤกษ์โพธิญาณ. ขอนแก่น  ขอนแก่นการพิมพ์,๒๕๕๗. (๑๒๒ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. วิถีไทยในธรรมบท. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๘. (๑๓๙ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. โสเภณีอรหันต์. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๘. (๑๑๒ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. เมื่อคนรักจากไป. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๙. (๗๖ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ. ธ สถิตฟ้า ธรรมสถิตไทย. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์,๒๕๕๙.  (๑๖๐ หน้า). 

 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
 



๑๕๗ 

 

 
 
 
 



๑๕๘ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

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

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระศรีสมโภช, ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง ) 
 ๕.๑ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนามหายาน มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ พุทธปรัชญาเถรวาท มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 ๕.๒ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ การใช้บาลี ๒ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ การใช้บาลี ๑ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 ๕.๓ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
๖. ผลงานทางวิชาการ  

 ๖.๑ งานวิจัย 
พระศรีสมโพธิ, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, พระครูวิมลธรรมรังสี และกมลาศ ภูวชนาธิพงศ์. (๒๕๕๘).       

“การสร้างและพัฒนาตัวชีวัดความสุขของประชาชนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา”
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระศรีสมโพธิ, สายชล ปญญชิ และภูเบศ วณิชชานนท์. (๒๕๕๙). “การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระศรีสมโพธิ. “การสร้างและพัฒนาตัวชีวัดความสุขของประชาชนตามหลักค า สอนของพระพุทธศาสนา”. 

วารสารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม- สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๕-๔๕. 
 



๑๕๙ 
 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา/ 
พระศรีสมโพธิ. (๒๕๕๙).  สมณฐานันดร พระเทพมุนี. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกพิมพ์ไท จ ากัด.        

(๑๘๗ หน้า). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 



๑๖๐ 
 

 
 



๑๖๑ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ประวัติพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ พุทธปรัชญาเถรวาท มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕ ธรรมประยุกต์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๖ พุทธศิลปะ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๕.๒ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ พุทธปรัชญา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาในสังคม

ร่วมสมัย 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๔ วิทยานิพนธ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕.๓ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ ศึกษาเฉพาะเรื่องพัฒนาการใน

พระพุทธศาสนา 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน) 

 ๖.๑ งานวิจัย 
ศิริโรจน์  นามเสนา, สิ้นศึก  มุงคุณ และทวีศักดิ์  ชูมา. (๒๕๕๘). “รูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธ

จริยธรรม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ศิริโรจน์  นามเสนา, สิ้นศึก มุงคุณ และทวีศักดิ์  ชูมา. (๒๕๕๙). “การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนใน 
 จัดการแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครสวรรค์”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย. 
 
 



๑๖๒ 

 

๖.๒ บทความวิจัย 
ศิริโรจน์ นามเสนา.“ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กรอบโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๔๖๙-๔๗๘. 

 

๖.๓ บทความทางวิชาการ 
ศิริโรจน์  นามเสนา. “ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กรอบโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต 
 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์”. วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับ

นานาชาติครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๒๖๓-๒๖๔. 

 

๖.๓ หนังสือ/ต ารา/ 
ศิริโรจน์ นามเสนา ร่วมกับคณาจารย์ มจร. (๒๕๕๘). ประวัติพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๔๓ หน้า).  
ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา. (๒๕๕๙). แนวคิดพุทธศิลป์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

(๒๐๒ หน้า).  
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๑๖๓ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ดร.สามารถ  สุขุประการ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยาวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถาสที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ศาสนาทั่วไป มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ การจัดการสาธารณูปการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ มนุษย์กับสังคม มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕.๒ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ พระพุทธศาสนาเถรวาท มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ วิทยานิพนธ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕.๓ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับการประกอบสัมมาอาชีพ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๖. ผลงานทางวิชาการ 
๖.๑ งานวิจัย  

สามารถ  สุขุประการ. (๒๕๕๙).“ศึกษาวิเคราะห์กลไกจักรวาลตามหลักนิยาม ๕ ในพระพุทธศาสนา” 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

๖.๒ บทความทางวิชาการ 
สามารถ  สุขุประการ. “The Space the Database of Karma”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.       

(ฉบับพิเศษ) ในงาน The 2 nd MCU International Academic Conference (MIAC).  
 (19 May 2016) : ๑๒๑-๑๓๔. 
สามารถ สุขุประการ. “The Influence of the Mind over the in Theravada Buddhism for 

Herlingoneself, Another and Surrounding”. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ปีที ่๒๕ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๔๖-๑๕๗. 

 
 
 



๑๖๔ 

 

๖.๓ หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
สามารถ  สุขุประการ.พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๕๙. (๑๙๑ หน้า).  
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๑๖๕ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระเทพปริยัติเมธี,ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง 

๕.๑ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารการพัฒนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ การบริหารโครงการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๖ นโยบายสาธารณะและการวางแผน มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๗ สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๘ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๙ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๑๐ สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕.๒ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๖ นโยบายและการวางแผนการศึกษา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๗ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๘ สัมมนาการบริหารการศึกษา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๙ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๑๐ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕.๓ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ในพระไตร ปฎกเชิง

บูรณาการ 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 



๑๖๖ 

 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน)  
๖.๑ งานวิจัย 

พระเทพปริยัติเมธี   และอธิเทพ ผาทา. “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย”.     
วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙)  :  ๑-๑๕.  

 

๖.๒ หนังสือ/ต ารา/ 
พระเทพปริยัติเมธ.ี การพัฒนาจิตเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา  
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. (๑๘๖ หน้า). 
พระเทพปริยัติเมธี.  รัฐประศาสนศาสตร์หลากมิติ : แนวคิดเพื่อการบริหารงานภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  (๒๕๖ หน้า). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๑๖๗ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล   พระศรีสุทธิพงศ์,ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ   พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕.  ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วินัยปิฎก มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ ภาษาบาลีเบื้องต้น มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ ภาษาบาลีไวยากรณ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕ ธรรมประยุกต์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๖ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๗ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ การใช้บาลี ๒ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ การใช้บาลี ๑ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก  
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน)   
  ๖.๑ งานวิจัย   
พระมหายรรยง  สุรปญฺโญ, พระมหาอุดร อุตฺตมญาโณ และพระศรีสุทธิพงศ์. (๒๕๕๙). 
    “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนจังหวัด 
  นครสวรรค์”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระศรีสุทธิพงศ์. (๒๕๕๙). “พุทธจิตวิทยากับการเสริมสร้างจิตอาสาชุมชนเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประสบ

อุทกภัย”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 ๖.๒ หนังสือ/ต ารา   
พระศรีสุทธิพงศ์. พระวินัยปิฎก (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๘. (๓๓๖ หน้า). 
 

๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๑๖๘ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล   พระมหายรรยง  สุรปญฺโญ,ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ   พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕.  ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๖ ภาษาอังกฤษชั้นสูง มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๗ การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ การใช้บาลี ๑  มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔ วิทยานิพนธ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน)   
 ๖.๑ งานวิจัย   
พระมหายรรยง  สุรปญฺโญ, พระมหาอุดร  อุตฺตมญาโณ  และพระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน เพ็งสุข). (๒๕๕๙). 

“กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนจังหวัด 
  นครสวรรค์”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 



๑๖๙ 
 

๖.๒ บทความทางวิชาการ   
พระมหายรรยง สุรปญฺโญ. “บทบาทพระสงฆ์ไทยกับงานพัฒนาชุมชน”. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. ปีที่  ๒๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๗๕.   
 

 ๖.๓ หนังสือ/ต ารา   
พระมหายรรยง  สุรปญฺโญ. (๒๕๖๐). ความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. (๑๒๕ หน้า). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

----------------------- 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  ดร.สิรภพ  สวนดง 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ งานวิจัย 
สงวน หล้าโพนทัน, เสฐียร ทั่งทองมะดัน, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, ประสพฤกษ์ รัตนยงค์,  เบญจมาศ สุวรรณวงศ์  

และสิรภพ สวนดง. (๒๕๕๖). “การตีความหลักค าสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร์
ของพอลริเคอร์ (Paul Ricoeur) กับพระพุทธศาสนาเถรวาท”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สงวน  หล้าโพนทัน, สิรภพ สวนดง และวรเวช ศิริประเสริฐศรี. (๒๕๕๗). “อิทธิพลความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟ
ที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

๖.๒ บทความทางวิชาการ  
สิรภพ  สวนดง และกาญจนพงศ์ สุวรรณ. “หลักเมตตาธรรมเพื่อพัฒนามนุษย์”. ใน : รายงายสืบเนื่องในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, 
บุรีรัมย์. (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๖๓.      

พระมหาภัฏชวัชร์  เขมทสฺสี  และสิรภพ สวนดง. “มังคลัตถทีปนี : ศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิต”.  
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๓๗๓-๓๘๔. 

รังสิทธิ วิหกเหิน และสิรภพ สวนดง. “วิธีการเจริญธัมมานุปัสสนาเพ่ือพัฒนาชีวิต”. ใน : รายงายสืบเนื่องใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, บุรีรัมย์. (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๔๐๖-๔๑๖. 

บุญถึง ประเมินมงคลกุล และสิรภพ สวนดง. “การน าหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์  อ าเภอเมือง จังหวัด



๑๗๑ 
 

บุรีรัมย์”. ใน : รายงายสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, บุรีรัมย์. (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๕๖-๑๖๔. 

รังสิทธิ วิหกเหิน และสิรภพ สวนดง. “ประเพณีงานบวชของประชาชน ต าบลละหารทราย อ าเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์”. ใน : รายงายสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, บุรีรัมย์. (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๒๗๑-๒๘๐. 
  

๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  ดร.สงวน หล้าโพทัน 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ปรัชญาเบื้องต้น มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓ ปรัชญาศาสนา มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ พุทธปรัชญา มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ งานวิจัย 
สงวน หล้าโพนทัน, เสฐียร ทั่งทองมะดัน, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, ประสพฤกษ์ รัตนยงค์,  เบญจมาศ สุวรรณวงศ์  

และดร.สิรภพ สวนดง. (๒๕๕๖). “การตีความหลักค าสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร์ของพอลริเคอร์ (Paul Ricoeur) กับพระพุทธศาสนาเถรวาท”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สงวน  หล้าโพนทัน, สิรภพ สวนดง และวรเวช ศิริประเสริฐศรี. (๒๕๕๗). “อิทธิพลความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟ
ที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

 ๖.๒ บทความวิจัย 
พระปลัดวีระชนม์ เขมวาโร, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, มณทิรา สะแกทอง, รังสิทธิ วิหกเหิน และสงวน  

หล้าโพนทัน. “คติความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๑๒๓-๑๓๒. 

 

๖.๓ บทความทางวิชาการ 
สงวน หล้าโพนทัน. “ความเชื่อเรื่องความตายในคริสต์ศาสนามองผ่านบริบทปรัชญา”. วารสารธรรมทรรศน.์  

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๕ –กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) : ๕๗-๖๙.  



๑๗๓ 

 

สงวน หล้าโพนทัน. “มองแนวคิดเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุผ่านการตีความของฮันส์จอร์จกา
ดาเมอร์”. ใน : รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๔๕-๒๕๙. 

สงวน หล้าโพนทัน. “อัตลักษณ์พุทธจริยศาสตร์”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี.  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) ๗๔- ๘๕.  

สงวน หล้าโพนทัน. “ความยุติธรรมเกี่ยวกับความตายในทัศนะพระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา”.  
ใน : รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔.  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.  (๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙) : ๑๕๘- ๑๖๘. 
 

๖.๓ ต ารา 
สงวน หล้าโพนทัน.และคณาจารย์. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Logic). กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  (๒๑๒ หนา้). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.กาญจนพงศ์  สุวรรณ  
๒. ต าแหน่ง    อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปรญิญาตร ี
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. วรรณคดีบาลี มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓. พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา   

 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนงัสือ/ต ารา) 

๖.๑ งานวิจัย 
สงวน หล้าโพนทัน, เสฐียร ทั่งทองมะดัน, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, ประสพฤกษ์ รัตนยงค์,  เบญจมาศ สุวรรณวงศ์  

และดร.สิรภพ สวนดง. (๒๕๕๖). “การตีความหลักค าสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร์ของพอลริเคอร์ (Paul Ricoeur) กับพระพุทธศาสนาเถรวาท”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

๖.๒ บทความทางวิชาการ 
สิรภพ  สวนดง และกาญจนพงศ์ สุวรรณ. (๒๕๖๐). “หลักเมตตาธรรมเพื่อพัฒนามนุษย์”. ”. ใน : รายงาย

สืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, บุรีรัมย์. (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๖๓-๗๔.      

กาญจนพงศ์ สุวรรณ. “การด าเนินชีวิตของชาวอีสานสู่วิถีพุทธธรรมด้วยผญาภาษิต”.  ใน : วารสารวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๘๔- ๑๙๘. 

  
๗ .กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

๑. ฉายา/สกุล  ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา   
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปี) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
  ที่                   วิชา                    มหาวิทยาลัย 
๑  ธรรมนิเทศ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒  พระไตรปิฎกศึกษา   มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓  การปกครองคณะสงฆ์ไทย มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๔  พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู     มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕  บาลีไวยากรณ์    มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๖  พระสุตตันตปิฎก มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๗  ภาษากับการสื่อสาร มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๘  วัฒนธรรมไทย มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๙  แต่งแปลภาษาบาลี ๑ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๑๐ แต่งแปลภาษาบาลี ๒ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๑๑ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๑๒ สัมมนาพระพุทธศาสนา มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๑๓ ธรรมบทศึกษา มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๑๔ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๑๕ ปรัชญาศาสนา มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๑๖ วิถีแห่งชีวิต มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท  
๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓. การใช้ภาษาบาลี ๑ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๔. การใช้ภาษาบาลี ๒ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมปัจจุบัน มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๖. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 



๑๗๖ 
 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
๖.๑ งานวิจัย  

สงวน หล้าโพนทัน, เสฐียร ทั่งทองมะดัน, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, ประสพฤกษ์ รัตนยงค์,  เบญจมาศ สุวรรณวงศ์  
และดร.สิรภพ สวนดง. (๒๕๕๖). “การตีความหลักค าสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร์ของพอลริเคอร์ (Paul Ricoeur) กับพระพุทธศาสนาเถรวาท”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

๖.๒ บทความทางวิชาการ 
ประสพฤกษ์ รัตนยงค์. “ก าเนิดชีวิตในพุทธศาสนา”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที ่๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๒๐๕๘-๒๐๖๗. 

ประสพฤกษ์ รัตนยงค์. “การอุทิศบุญในพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย”. ใน : วารสารวิชาการ        
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๑๔๙-๑๑๕๙. 

 

๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

 

๑.ชื่อ/ฉายา/สกุล      พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง)  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ         พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัดสถานที ่       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ ( ภายใน  ๓  ปี  ย้อนหลัง)   
       ๕.๑  ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี    
ที ่                        วิชา                         มหาวิทยาลัย 
๑ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒ การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓ สนทนาธรรมกรรมฐาน มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๔ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕.๒  ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท    
ที ่                        วิชา                         มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
        ๖.๑ งานวิจัย   
พระเมธีสุตาภรณ์  และพระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม. (๒๕๕๘). “การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 

 ๖.๒  บทความทางวิชาการ 
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม.“ MINDFULNESS   FOR   DEVELOPMENT OF LIFE – QUALITY   ACCORDING 

TO  MAHASATIPATTHANA  SUTTA”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 
๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , 
ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๑๙-๓๐. 

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม. (๒๕๖๐). “ศึกษาวิเคราะห์การเผชิญความตายอย่างสงบตามหลักมรณสติ”. ใน : 
วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๕๕๐-๑๕๕๙. 

 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 



๑๗๙ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล         ดร.เบญจมาศ   สุวรรณวงศ์   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ        พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา   
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. การเมืองการปกครองของไทย มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๒. พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๔. สัมมนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
๕. สุขภาพและวิถีชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา  

(Research Methodology in Buddhism)  
มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๒. สัมมนาวิทยานิพนธ์ (Seminar on thesis) มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
สงวน หล้าโพนทัน, เสฐียร ทั่งทองมะดัน, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, ประสพฤกษ์ รัตนยงค์,  เบญจมาศ สุวรรณวงศ์  

และดร.สิรภพ สวนดง. (๒๕๕๖). “การตีความหลักค าสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร์ของพอลริเคอร์ (Paul Ricoeur) กับพระพุทธศาสนาเถรวาท”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
เบญจมาศ สุวรรณวงศ์. “An Analytical  Study  of  The Buddhist Doctrines as  Appeared  in   the  

”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  ๓ 
และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , 
ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๒๕-๓๔. 

เบญจมาศ  สุวรรณวงศ์. “วิเคราะห์การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห์ เทียบเคียงพระพุทธศาสนา     
เถรวาท”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ 
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)      
: ๒๐๒๘-๑๐๓๘. 

๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๘๐ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน      
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระสุตตันตปิฎก มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒. ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. พระอภิธรรมปิฎก มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. แต่งแปลบาลี มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๕. บาลีไวยากรณ์ ๑-๒-๓ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๖. วิสุทธิมัคคศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๗. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๘. พระสูตรมหายาน มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๙. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑-๒ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๐. ศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๑. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒. พระพุทธศาสนากับการศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. การใช้ภาษาบาลี ๒ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๕. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๖. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
๗. ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 
  
๖. ผลงานทางวิชาการ  

๖.๑ งานวิจัย 
สงวน หล้าโพนทัน, เสฐียร ทั่งทองมะดัน, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, ประสพฤกษ์ รัตนยงค์,  เบญจมาศ สุวรรณวงศ์  

และดร.สิรภพ สวนดง. (๒๕๕๖). “การตีความหลักค าสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร์ของพอลริเคอร์ (Paul Ricoeur) กับพระพุทธศาสนาเถรวาท”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 



๑๘๑ 
 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
เสฐียร ทั่งทองมะดัน. “ธรรมชาตินิยมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. ใน : วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติครั้งที่  ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น, ขอนแก่น. ( ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๙) : ๒๐๖๔-๒๐๗๕. 

เสฐียร  ทั่งทองมะดัน. “การตีความค าสอนเรื่องอิทัปปัจยตาของพุทธทาสภิกขุ”. ใน : วารสารวิชาการ      
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๑๒๙-๑๑๔๐. 
 

๖.๓ หนังสือ/ต ารา 
เสฐียร ทั่งทองมะดัน. (๒๕๕๘). พระอภิธรรมปิฎก (แต่งร่วม). พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. (๒๔๘ หน้า). 
เสฐียร ทั่งทองมะดัน. (๒๕๕๙). พุทธจิตวิทยากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๒๔ หน้า). 
เสฐียร ทั่งทองมะดัน. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. (๓๔๔ หน้า). 
เสฐียร ทั่งทองมะดัน. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๓๔ หน้า). 
เสฐียร ทั่งทองมะดัน. (๒๕๖๐). พระไตรปิฎกวิเคราะห์. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. (๕๑๘ หน้า). 
 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ภาคผนวก จ 
เอกสารการจัดตั้งส่วนงาน 
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