
 
 

หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 



 

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



สารบัญ 

เรื่อง หนา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ไป ๑ 

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศกึษา และการดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร ๙ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ๒๙ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสิต ๓๗ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย ๔๐ 

หมวดที่ ๗ การประกันคณุภาพหลักสูตร ๔๑ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ๔๗ 

 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดในการพัฒนา ปรับปรงุ และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯ ๕๐ 

ภาคผนวก ข 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ๗๓ 

ภาคผนวก ค 

ประวตัแิละผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ๗๘ 

ภาคผนวก ง 

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของ ๙๘ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑ 
 

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

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

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดที ่๑  
ขอมูลทั่วไป 

 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย           :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Master of Arts  Programme in Philosophy 
 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย   :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ             :  Master of Arts (Philosophy) 
 ชื่อยอภาษาไทย   :  พธ.ม. (ปรัชญา) 
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :  M.A. (Philosophy) 

๓. วิชาเอก  
 สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy) 

๔. จํานวนหนวยกิตหรือหนวยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวน ๓๙ หนวยกิต เปนแผนแบบ ก ทําวิทยานิพนธ   

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ    
      เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร ๒ ป  แตไมเกิน ๕ ป 
๕.๒ ภาษาท่ีใช  
      การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๕.๓ การรับเขาศึกษา 

      รับผูเขาศึกษาเปนชาวไทย และชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษได 
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน  
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๒ 
 

๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

๖. สถานภาพของหลักสูตร  
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๒ เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 
๖.๓ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเห็นชอบในการประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี     

๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๔ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี   

๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๖.๕ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี     

๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี ....................   

วันท่ี........ เดือน...................  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและใหความเห็นชอบแลว   

เม่ือวันท่ี ....... เดือน...................  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ประเมินความพรอมเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๒ (หลังจากเปดสอน
หลักสูตรเปนเวลา ๓ ป) 
 
๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

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

๘.๘  ประกอบอาชีพอิสระ เชน นักวิจารณภาพยนตร นักวิจารณสังคม ผูนําองคกรอิสระ เปนตน   
๘.๙  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๓ 
 

๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชนตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปจบ 
ภาระงานภายใน   

หลักสูตร 

และรายวิชาท่ีสอน 

ผูชวย พระครโูกศลศาสนบัณฑิต Ph.D. (Philosophy) BHU., India ๒๕๔๑ - ปรัชญาการศึกษา 
- สัมมนาวิทยานิพนธ 
 

ศาสตราจารย (พระมหากฤษณะ ตรโุณ, ผศ.ดร.) พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๗ 
 ๓๔๓๕๐๑๒๒๔XXX พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๑ 
  ป.ธ.๓, พ.ม. บาลีสนามหลวง ๒๕๒๘ 

 
รอง 
ศาสตราจารย 

รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิต 
๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗ XXX 

Ph.D. (Pali & Buddhist 
Studies) 

Banaras Hindu 
University 

๒๕๓๙ - พุทธปรัชญาใน
พระไตรปฎก 

- การใชภาษาบาลี ๑ 
- การใชภาษาบาลี ๒ 

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

  ป.ธ. ๙ บาลีสนามหลวง ๒๕๒๔  
      
อาจารย พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. Ph.D. (Philosophy) U. of Pune  ๒๕๕๔ -อภิปรัชญาวิเคราะห  

-จริยศาสตรวิเคราะห  
-ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
ปรัชญา  
-ภาษาอังกฤษ  
-ปรากฏการณวิทยา   

 (ศรีภักด)ี M.Phil., Ph.D.(Philosophy) Delhi  U. India ๒๕๔๘ 
 ๓๓๔๑๕๐๐๔๗ XXX M.A.(Ethical Studies)  ม.มหิดล ๒๕๔๔ 
  B.A. (English) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙ 
  ป.ธ.๗ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๗ 

  
 ๒. วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปจบ 
ภาระงานภายใน   

หลักสูตร 

และรายวิชาท่ีสอน 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
(พระสมชาย กนฺตสีโล/พังหมื่นไว
, ผศ.ดร. 

Ph.D. (Philosophy) Pune 
University, 
India 

๒๕๔๕ - สัมมนาปญหาปรัชญา
ศาสนา 
- ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูง 
- วิปสสนากรรมฐาน  ๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙ M.A. (Philosophy) Pune  

University, 
India 

๒๕๓๘ 

  พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๔ 
ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายจักรพรรณ วงศพรพวัณ 
 

Ph.D.(Philosophy) Magadh 
University 

๒๕๔๕ - อภิปรัชญาวิเคราะห 
- สัมมนาปรัชญา 
- การวิเคราะหเชิงปรัชญา 
- สัมมนาปรัชญาจีน 

๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑ M.A. (Philosophy) University of 
Madras 

๒๕๔๑ 

  พ.ธ.บ.  (ปรัชญา) ม. มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙ 

  ป.ธ.๖ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๓  
      



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๔ 
 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล /  
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปจบ 
ภาระงานภายใน   

หลักสูตร 

และรายวิชาท่ีสอน 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายจรสั ลีกา Ph.D.(Philosophy) Magadh 
University 

๒๕๔๙ - พระไตรปฎกวิเคราะห 
- จริยศาสตรวิเคราะห 
- ญาณวิทยาวิเคราะห 
- สัมมนาวิทยานิพนธ 

 ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕ M.A. (Philosophy) University of 
Madras 

๒๕๓๘ 

  พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๕ 
  ป.ธ.๗ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๔ 

 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยสงฆขอนแกน  ๓๐ หมู ๑ ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  
 ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๘  และตอเนื่องมาจนฉบับท่ี ๑๒  ท่ีตองการสรางการเติบโตของคน
ไทยอยางมีคุณภาพ  และหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  เปนคนดี มีสุขภาวะ
ท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม  ตลอดจนพัฒนาทักษะให
สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   เม่ือ
พิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ 
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” จะพบวา รัฐบาลตองการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาใหคนไทยเปนคนท่ี
สมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ
และสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองได
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

 สถานการณดังกลาวนี้จึงตองการการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถเชิงวิชาการดานปรัชญา  แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน  การพัฒนาโดยมีคนเปนศูนยกลาง  
แลวประยุกตองคความรูนั้นขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 
 ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดก็คือ 
ประเทศมีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ โดยมีตัวบงชี้ท่ีสําคัญ คือ GDP (Gross Domestic Product) 
ท่ีเติบโตตามลําดับ แตในขณะเดียวกันกลับพบวา  ปญหาตาง ๆ ในสังคมท่ีกอตัวข้ึนและมีผลกระทบตอ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหาความรุนแรงในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น  ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการท่ีเกิด
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จากการใชกฎหมายอยางไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร ปญหาเรื่องคานิยมท่ีดีงาม 
เปนตน ประเด็นปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการเรียกรองหาหลักการและวิธีการแกปญหาอยางเปน
ระบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ หลักการและวิธีการทางปรัชญาและศาสนา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
แกไขปญหา  เพราะปรัชญาและศาสนาถือวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต เม่ือมนุษยในสังคมประสบปญหา
จําเปนจะตองหาหลักการ วิธีการ ท่ีอยูในวิถีชีวิตของมนุษยมาเปนกรอบในการพิจารณาแกไข ดังนั้น การ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนดานปรัชญาและศาสนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ี
ขับเคลื่อนดวยความเจริญของเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญ  
 
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑ 
 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานปรัชญาและศาสนาท่ีมีคุณภาพ      
มีองคความรูและประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได  กระตุนใหเกิดการใชความรูความ
ชัดเจนในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการปรัชญาและศาสนา ประกอบกับปจจุบันสวนงานบัณฑิต
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมในดานอาจารยผูสอน เจาหนาท่ี 
บุคลากรสนับสนุน  และสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยดานวิชาการ
ปรัชญาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  นอกจากนี้ ภาพรวมผลการประเมินผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย และนิสิต 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบวา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ไดผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความรู มีทักษะทางปญญา มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ตลอดถึงมีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใน
ระดับมาก  ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จึงมีความสําคัญยิ่ง   
  เม่ือหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ครบ ๕ ป บัณฑิตวิทยาลัย จึงมี
พันธกิจท่ีจะตองปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความทันสมัย
และเปนประโยชน ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และนโยบายของรัฐบาล  โดยเนนการจัด
การศึกษาและการบูรณาการแนวคิดทางดานปรัชญาและศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม  ใหนิสิตมีทักษะ
การคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสามารถสังเคราะหองคความรูทางปรัชญาและศาสนา ตลอดถึง
ศาสตรสมัยใหมในเชิงลึก  สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอยางยั่งยืนได  เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจะ
เปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐  
 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
      ตามท่ีปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปน
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ไปพรอม
กับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีความคิดวิเคราะหทางดานศาสนาและปรัชญา  โดยเฉพาะ
ศาสตรท่ีเปนปรัชญาและศาสนา รวมท้ังศาสตรสมัยใหม  เม่ือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได
กําหนดพันธกิจไวเชนนั้น  จึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต 
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สาขาวิชาปรัชญา เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถ แตกฉานดานปรัชญาและศาสนา  อันจะ
นําไปสูการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางปรัชญาและศาสนากับศาสตรสมัยใหม  นอกจากนี้ ความรู
ความสามารถดังกลาวจะทําใหนิสิตเปนผูมีทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ  การแกปญหา การ
บริหารความเสี่ยง  การคิดสรางสรรค  ตลอดถึงความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน ตามแนวทาง
การเรียนรูตลอดชีวิต เปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แลวนําเสนอสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเห็นชอบและ
ดําเนินการในข้ันตอไป 
 
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 
 ๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
              รายวิชาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตตองศึกษาในทุกสาขาวิชา คือ พุทธปรัชญา 
ตรรกศาสตรเบื้องตน จริยศาสตร ภาษาอังกฤษ วิปสสนากรรมฐาน และสมถกรรมฐาน เปนรายวิชา
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตองเรียนรูเก่ียวหลักคําสอนท่ีปรากฏในคัมภีรหลักทางพระพุทธศาสนาและวิชาการ
ปรัชญาเพ่ือความเขาใจและใชเปนเครื่องมือสืบคนงานวิจัยตอไป  

๑๓.๒  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
               ไมมี 

 ๑๓.๓  การบริหารจัดการหลักสูตร 
     ๑๓.๓.๑ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา          
มีรูปแบบการบริหารโดยคณาจารยประจําหลักสูตร  
     ๑๓.๓.๒ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  ควบคุม
การดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา  โดยยึดหลักเกณฑ
การประเมินของ สกอ. 
        ๑๓.๓.๓ อาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตร  ตลอดท้ังอาจารยผูสอน  เพ่ือพิจารณาแนวสังเขปประจําวิชาและรายละเอียดประจําวิชา     
การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
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หมวดที ่๒  
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาใหเปนผูมีความใฝรู  ใฝสรางสรรค และมี
วิสัยทัศนกวางไกล ใหเปนนักคิด นักวิเคราะห นักวิจารณ นักวิพากษ และนักสังเคราะหองคความรูทาง
ปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพ่ือพัฒนามนุษยและสังคม  

๑.๒ ความสําคัญของหลักสูตร 

 ความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําใหสังคมมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบอยางมากตอมนุษยในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ความจริง  ความดี และความงามท่ีมนุษยเคยยึดถือ  จึงสงผลใหสังคมตองเผชิญปญหาท่ีไมสามารถจะ
แกไขไดดวยกฎหมายหรือระเบียบทางสังคม การจะแกไขปญหาดังกลาวจําเปนจะตองจัดการศึกษาให
มนุษยเปนผูมีความสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  โดยวิเคราะห  วิจารณ  วิพากษเรื่องความจริง 
ความดี และความงาม  จนกระท่ังรูจักแยกแยะคุณคาท่ีสําคัญระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม 
มนุษยกับสิ่งแวดลอม  และมนุษยกับเทคโนโลยี  ซ่ึงจะทําใหมนุษยสามารถรูและตัดสินใจวาสิ่งใดควรทํา  
สิ่งใดไมควรทํา  เพ่ือการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความสําคัญตอ
มนุษยอยางยิ่ง  เพราะวิชานี้สอนใหมนุษยมีความรูในดานความจริง  ความดี และความงาม  โดยเนนการ
ปลูกฝงศักยภาพในดานการวิเคราะห วิจารณ วิพากษ และสังเคราะหองคความรูบนฐานของความจริง 
ความดี และความงาม  ผลท่ีไดจากการศึกษาวิชานี้จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมใหมี
ความผาสุกอยางยั่งยืนได       

๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

 ๑.๓.๑  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความใฝรู ใฝสรางสรรค 
มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปนผู มีเชี่ยวชาญวิชาการดานปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร
พระพุทธศาสนา  
 ๑.๓.๒  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะหองคความรูทางปรัชญาและศาสนาเขากับศาสตร
สมัยใหมได 
 ๑.๓.๓  เ พ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให เปนผู มีความรู
ความสามารถในการศึกษา วิจัย ประยุกต และพัฒนาองคความรูทางปรัชญาและศาสนา เพ่ือพัฒนาสังคม 
 ๑.๓.๔  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 
และเปนตนแบบท่ีดีงามใหแกสังคม 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๑. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ใหมีมาตรฐานตามท่ี สกอ. 
กําหนดอยางสมํ่าเสมอ และ
สอดคลองกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป 
ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ  

- ติดตามประเมินหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ขององคกรภาครัฐและ
เอกชน  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ
ขององคกรภาครัฐและเอกชน   

- นําแนวคิดและเทคโนโลยีมาใชในการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  

- ติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือ
นายจางอยางสมํ่าเสมอ 

- รายงานผลประเมิน    
ความพึงพอใจของผูเรียน 
ตอความรูและความทันสมัย
ของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตหรือนายจาง 

๓. พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียน การสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการให
สอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- อาจารยทุกคน  โดยเฉพาะอาจารยใหมตอง
เขาอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ตางๆ และการวัดผลประเมินผล เพ่ือใหมี
ความรูความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให
ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก 

- สงเสริมใหมีการนําความรูท้ังจากภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และงานวิจัยไปใชจริงเพ่ือทํา
ประโยชนใหแกองคกร  

- รายชื่อบุคลากรและ
อาจารย ท่ีเขารับการ
อบรม 

- ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารยใน
หลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
วิชาการ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน
และความบรรลุผลสําเร็จ 
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หมวดที ่๓   
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 
       จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน  ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห  และเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๖)   
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
       คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจจะจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาคการศึกษา  มีเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห  ที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  หรือกําหนดตามระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ และตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
๑.๓.๑ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลา

อีกไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑.๓.๒ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ 
ชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑.๓.๓ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการศึกษา ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชโดยอนุโลม 

 
๒. การดําเนินการหลักสูตร         
 

๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
ใหมีระยะเวลาการศึกษา ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ (๒ ป)   และ

ไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ (๕ ป)  โดยแบงเปนภาคการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑   เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒   เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม   
เรียนวันเวลาปกติ  คือ วันจันทร – วันศุกร  และวันเสาร   
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๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 

๒.๒.๑  คณุสมบัติของผูเขาศึกษา 

๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
               ๒)  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน 
ยกเวนผูมีประสบการณทํางานเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาหรือเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค  
               ๓)  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๔)  ผานการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ และไดผลการสอบตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

๒.๒.๒  วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 
                   ๑) บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในแตละปการศึกษา ผูสมัครตองผานกระบวนการสอบคัดเลือกตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด  

๒) วิธีคัดเลือกอ่ืนๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชโดยอนุโลม 

๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา  
ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปญหาทักษะดานภาษาอังกฤษ และ

ปญหาความรูพ้ืนฐานในสาขาวชิาปรัชญา 
 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต 
 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 

- ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับ  
  บัณฑิตศึกษา 

- กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแกนิสิต  
- ประชุมนิสิตในแตละภาคการศึกษาเพ่ือติดตามและให  
  คําปรึกษา ดานการปรับตัว  

- ขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษ - สงเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีสถาบันภาษา   
  มจร. 

-  ปญหาความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาปรชัญา 
 

- ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน ๑ รายวิชา คือ   
  ๖๐๓ ๓๒๕  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๑                                           
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 ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป           
           ๒.๕.๑ บัณฑิตวิทยาลัย(สวนกลาง) 

 
ช้ันป 

ปการศึกษา 

จํานวนนิสิต(รูป/คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปท่ี ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปท่ี ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปท่ี ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 

           ๒.๕.๒ วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
ช้ันป 

ปการศึกษา 

จํานวนนิสิต(รูป/คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปท่ี ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปท่ี ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปท่ี ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 
๒.๖ งบประมาณตามแผน   

๒.๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 
 

           ก. งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ)* 
          

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

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
คาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม (๑,๕๐๐ บ.) ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
คาบัตรประจําตัวนิสติ (๒๐๐ บ.) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
คาบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก (๑,๕๐๐ บ.) ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
คากิจกรรมนอกสถานท่ี (๑,๐๐๐ บ.) ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
คาบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม (๒,๐๐๐ บ.) ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
คาลงทะเบียนรายวิชา (๑,๐๐๐ บ./๙ นก./๒ เทอม) ๒๗๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ 
คาบํารุงการศึกษา (๔,๐๐๐*๒ เทอม/คน) ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 
คาประกันอุบัตเิหตุ (๒๐๐ บ./ป) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
คาบํารุงหองสมดุ (๕๐๐ บ.*๒ เทอม/คน) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
คาบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (๑,๐๐๐บ.*๒ เทอม/คน) ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
คาบํารุงหองพยาบาล (๑๐๐ บ.*๒ เทอม/คน) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
คานิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ (๓๐๐ บ.*๒ เทอม/คน) ๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒ 
 

คาบํารุงกิจกรรมนิสติ (๕๐๐ บ.*๒ เทอม/คน) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
คาข้ึนทะเบียนรับปริญญา (๒,๐๐๐ บ.) - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมรายรับท้ังหมด ๕๔๖,๐๐๐ ๙๙๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ 
  

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

** ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต ปการศึกษาละ ๓๖,๔๐๐ บาท 

 
   ข. งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

 
   

รายการจาย 
ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบดําเนินการ 
คาตอบแทน 

     

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

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

๒) คาตอบแทนกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ (๗๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)** 

 
๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

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

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

๔)   คาตอบแทนอาจารย (ภายใน) บรรยายแกนิสิต  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕)   คาตอบแทนอาจารยบรรยายพิเศษ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

คาพาหนะแกอาจารย (ภายนอก) ท่ีบรรยายพิเศษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตํารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
คาวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน       
- คาครุภณัฑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมรายจายท้ังหมด ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ 

 
๒.๖.๒ วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
ก. งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ)* 

 

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

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

คาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม (๑,๕๐๐ บ.) ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

คาบัตรประจําตัวนิสติ(๒๐๐ บ.) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

คาบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก(๑,๕๐๐ บ.) ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

คากิจกรรมนอกสถานท่ี(๑,๐๐๐ บ.) ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

คาบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม(๒,๐๐๐ บ.) ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

คาลงทะเบียนรายวิชา (๑,๐๐๐ บ./๙ นก./๒ เทอม) ๒๗๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓ 
 

คาบํารุงการศึกษา (๔,๐๐๐*๒เทอม/คน) ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 

คาประกันอุบัตเิหตุ (๒๐๐ บ./ป) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

คาบํารุงหองสมดุ (๕๐๐บ.*๒เทอม/คน) ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 

คาบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (๑,๐๐๐บ.*๒เทอม/คน) ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

คาบํารุงหองพยาบาล(๑๐๐บ.*๒เทอม/คน) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

คานิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ(๓๐๐บ.*๒เทอม/คน) ๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

คาบํารุงกิจกรรมนิสติ (๕๐๐บ.*๒เทอม/คน) ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

คาข้ึนทะเบียนรับปริญญา (๒,๐๐๐ บ.) - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมรายรับท้ังหมด ๕๔๖,๐๐๐ ๙๙๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ 
  

* ท่ีมา: ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘  ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

** ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต ปการศึกษาละ ๓๖,๔๐๐ บาท 

 

ข. งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 
  

รายการจาย 
ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบดําเนินการ 

คาตอบแทน 

     

๑) คาตอบแทนกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ 

(๑,๒๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)* 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

๒) คาตอบแทนกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงราง

วิทยานิพนธ(๗๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)** 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

๕๒,๕๐๐ 

 

๕๒,๕๐๐ 

๓) คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 

(๑,๒๐๐ บ. X ๕ คน/นิสิต ๑ คน)*** 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

๔)   คาตอบแทนอาจารย (ภายใน) บรรยายแกนิสิต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕)  คาตอบแทนอาจารยบรรยายพิเศษ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

คาพาหนะแกอาจารย (ภายนอก) ท่ีบรรยายพิเศษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

คาจัดซื้อหนังสือ วารสารและตํารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

คาวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

งบลงทุน      

- คาครุภณัฑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมรายจายท้ังหมด ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔ 
 

๒.๗ ระบบการศึกษา 
       ระบบชั้นเรียน 

๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 
   ไมมี 

 
๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  
 ๓.๑ หลักสูตร 
   ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต 
   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ๓๙ หนวยกิต  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต 
และทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๑๒ หนวยกิต  ใชระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย ๔ ภาค
การศึกษาปกติ(๒ป) และอยางมากไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ( ไมเกิน ๕ป)  
 
   ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 
  

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

๑. หมวดวิชาบังคับ  

    ๑.๑ นับหนวยกิต ๙ 

    ๑.๒ ไมนับหนวยกิต (๑๘) 
๒. หมวดวิชาเอก  

    ๑.๑ นับหนวยกิต ๑๒ 

    ๑.๒ ไมนับหนวยกิต (๓) 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 

๔. หมวดวิชาพ้ืนฐาน (๒) 
๕. วิทยานิพนธ ๑๒ 

รวมท้ังส้ิน ๓๙ 

  

 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

  รหัสวิชา  
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

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

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕ 
 

 (๑)  หมวดวิชาบังคับ  ๙ หนวยกิต  นิสิตตองศึกษาวิชาบังคับ ๙ หนวยกิต 

ก.  วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต 
  ๖๐๐ ๑๒๐    พุทธปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙)  
     Buddhist Philosophy 

  ๖๐๐ ๑๒๑    พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhist Philosophy in Tipitaka 

  ๖๐๓ ๒๐๓    ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา   ๓ (๓-๐-๙)  
     Research Methodology in Philosophy 
 
  ข.  วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต นิสิตตองศึกษาจํานวน ๑๕ หนวยกิต 
   ๖๐๐ ๑๐๔    ภาษาอังกฤษ        (๓) (๓-๐-๙) 
     English 
   ๖๐๐ ๒๐๕    กรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๙) 
     Buddhist Meditation 
   ๖๐๐ ๔๐๑    สัมมนาวิทยานิพนธ    (๓) (๓-๐-๙)  
     Seminar on Thesis  
   ๑๐๒ ๓๐๒    การใชภาษาบาลี ๑    (๓) (๓-๐-๖) 
     Usage of Pali I 
   ๑๐๒ ๓๐๖    การใชภาษาบาลี ๒    (๓) (๓-๐-๖) 
     Usage of Pali II 
 

 (๒) หมวดวิชาเอก  ๑๒  หนวยกิต  นิสิตตองศึกษาวิชาเอกปรัชญา  ๑๒ หนวยกิต 
       ก. วิชาเอกแบบนับหนวยกิต 
  ๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Metaphysics 
  ๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Ethics 
  ๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Epistemology 
  ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร       ๓ (๓-๐-๙) 
    Aesthetics 
 

       ข. วิชาเอกแบบไมนับหนวยกิตตองศึกษาในรายวิชาเอกแบบไมนับหนวยกิต  ๓  หนวยกิต 
  ๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา              (๓)  (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๖ 
 

(๓) หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา ๖ หนวยกิต (โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้) 
  ๖๐๓ ๓๑๑ ตรรกศาสตรสัญลักษณ    ๓ (๓-๐-๙) 
    Symbolic Logic 
  ๖๐๓ ๓๑๔ ปรัชญาการเมือง      ๓ (๓-๐-๙) 
    Political Philosophy 
  ๖๐๓ ๓๑๗ ปรัชญาวิทยาศาสตร    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Science 
  ๖๐๓ ๓๑๘ ปรัชญาการศึกษา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Education 
  ๖๐๓ ๓๒๑ จริยศาสตรธุรกิจ     ๓ (๓-๐-๙) 
    Business Ethics  
  ๖๐๓ ๓๒๒ ปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๙) 

    Philosophy of Phenomenology and Existentialism 
๖๐๓ ๓๒๓ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย    ๓ (๓-๐-๙) 

    Contemporary Indian Philosophy  
  ๖๐๓ ๓๒๔   ปรัชญาจีน     ๓ (๓-๐-๙) 
    Chinese Philosophy 
 

 (๔) หมวดวิชาพ้ืนฐาน  นิสิตผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีไมใช
สาขาวิชาปรัชญา จะตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมอีก ๑ รายวิชา โดยไมนับหนวยกิต 

๖๐๓ ๓๒๕  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๑                  ๓ (๓-๐-๙) 
Philosophical Reasoning 1 

    
           (๕) วิทยานิพนธ ๑๒   หนวยกิต 
  ๖๐๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ     ๑๒(๐-๐-๖) 
    Thesis 
 

 ๓.๑.๔  แผนการศึกษา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๑ วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๑๒๐    พุทธปรัชญา 
๖๐๐ ๑๒๑    พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก  
บังคับไมนับหนวย   
๖๐๓ ๓๒๕    การใชเหตุผลทางปรัชญา ๑                  
(สําหรับผูไมมีพ้ืนฐานปรัชญา)  
วิชาเอก  

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
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๖๐๓ ๑๐๖    อภิปรัชญาวิเคราะห 
๑๐๒ ๓๐๒    การใชภาษาบาลี ๑  

(๓) 
(๒) 

 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๒ วิชาบังคับ 
๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา  
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 

วิชาเอก 

๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห 
วิชาเลือก  
๑๐๒ ๓๐๖       การใชภาษาบาลี ๒ 

 
๓ 
(๓) 
 

๓ 

 
๓ 

 รวม ๙ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๓ วิชาเอก   
๖๐๐ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห   
๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร   
วิชาเลือก  
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจํานวน ๑ รายวิชา  

 
๓ 

๓ 
 

๓ 

 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๔ วิชาบังคบัไมนับหนวยกิต 
๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ 
วิชาเอก (ไมนับหนวยกิต) 
๘๐๒ ๒๐๙   สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา 

วิชาบังคับ 
๖๐๓ ๔๐๐   วิทยานิพนธ 
วิชาเลือก 
เลือกจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา 

 
(๓) 
 

(๓) 
 

๑๒ 
 

(๓) 

 รวม ๑๒ 

 รวมตลอดหลักสูตร ๓๙ หนวยกิต 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๘ 
 

๓.๑.๓  คําอธบิายรายวิชา 
 
 (๑) หมวดวิชาบังคับ 
      ก. วิชาบังคับ (แบบนับหนวยกิต) 
 
  ๖๐๐ ๑๒๐ พุทธปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhist Philosophy 
  ศึกษาประวัติและพัฒนาการของแนวคิดในพุทธปรัชญาสํานักตางๆ คือ เถรวาท สรวาสติ
วาท เสาตรานติกะ มาธยมิก โยคาจาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระ เปรียบเทียบแนวความคิดหลัก
ของสํานักปรัชญาเหลานี้ท้ังในแง อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร 
 
  ๖๐๐ ๑๒๑ พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  วิชานี้เนนการศึกษาแนวคิดสําคัญทางปรัชญาเรื่อง อัตตา อนัตตา จิต เจตสิก รูป 
นิพพาน สวรรค นรก ความดี ความชั่ว สังคม รัฐ และการปกครอง โดยอาศัยกรอบแนวคิดหลัก คือ 
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร  ในพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 
  ๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา   ๓ (๓-๐-๙) 
    Research Methodology in Philosophy 
  ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและข้ันตอนของการวิจัย การรวบรวม
เอกสารและวิเคราะหขอมูล  ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะดานคุณภาพซ่ึง
เหมาะกับสาขาวิชาปรัชญา เชน การเลือกหัวขอวิจัยทางปรัชญา การต้ังคําถามเพ่ือการวิจัย การคนควา
และรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย  
  
     ข. วิชาบังคับ (แบบไมนับหนวยกิต) 
  ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ     (๓)(๓-๐-๙)  

English  
  ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษ ใหเกิดความชํานาญท้ัง ๔ ดาน คือ  ดานการเขียน 
การพูด การอาน การฟง โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนการอภิปรายในหัวขอคําสอนของพระพุทธศาสนา เชน  
ศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรมและการเกิดใหม 
   

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๖) 
    Buddhist Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก โดยเนน
ศึกษาสติปฏฐาน ๔  รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย ลําดับข้ันตอนของ
การเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน  
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๙ 
 

  ๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ    (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Thesis 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ  การวิเคราะหและการ
สังเคราะหขอมูล การตีความในเชิงพรรณนา การอางอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการ
นําเสนอวิทยานิพนธ 

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

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา 
แนวคิดจริยศาสตร เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค  

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

  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา 
แนวคิดจริยศาสตร เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค  
 
 (๒) หมวดวิชาเอก 
       ก. หมวดวิชาเอกแบบนับหนวยกิต 
 
  ๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Metaphysics 
  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเปนจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 
เชน แนวคิดของเพลโต อริสโตเติล วัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) สัจนิยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน  โยคา
จาร อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา ปญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม 
(Determinism) อนิยัตินิยม (Indeterminism) และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ปญหาเรื่อง
เวลาวาเวลามีจริงหรือไม (Is time real?) ความเปนจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาสํานักมัธยมิก 
(Madhyamika) ความเปนจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาสํานักโยคาจาร  
 
  ๖๐๓ ๒๐๘  จริยศาสตรวิเคราะห     ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Ethics 
  ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันตก เชน ประโยชนนิยม (Utilitarianism) กรณีย
ธรรม (Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เนนศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑตัดสินความ
ดี (Good) ความชั่ว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong)  นอกจากนี้ยังศึกษาอภิจริยศาสตร 
(Metaethics) และศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันออก  เชน พุทธจริยศาสตร จริยศาสตรของ
เชน เปนตน  พรอมกับวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยศาสตรรวมสมัย เชน ปญหาการทําแทง การฆาตัว
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ตาย การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต การทําสําเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลลตนแบบ 
(Stem Cell Research) โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตรในพุทธปรัชญา  
 
  ๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Epistemology 
  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฎีความรูของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสํานัก
ตางๆ ในประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู ท่ีมาของความรู  มาตรฐานในการตัดสินความรู ลักษณะของ
ความเชื่อและความม่ันใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  
 
  ๖๐๓ ๓๑๕  สุนทรียศาสตร      ๓ (๓-๐-๙) 
    Aesthetics 
  ศึกษาทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรตะวันตกและตะวันออก เชน ทฤษฎีอัตวิสัย (Subjective) 
ปรวิสัย (Objective) สัมพัทธวิสัย (Relativism) อารมณนิยม (Emotionalism) พรอมท้ังเกณฑตัดสินทาง
สุนทรียะ ประสบการณสุนทรียะ โดยศึกษาแนวคิดเรื่องความงามผานภาพจิตรกรรม ประติมากรรม 
ศิลปกรรมคีตศิลป ทัศนศิลป 28(Visual arts) รวมท้ังวัตถุสุนทรียะ ศิลปวิจารณ และศิลปวิจักษ   
 
     ข.  หมวดวิชาเอกไมนับหนวยกิต 
 
  ๘๐๒ ๒๐๙  สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา    (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
  สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา เชน ปญหาเก่ียวกับพระเปนเจา กรรมและนิพพาน 
ภาษาศาสนา ประสบการณทางศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเชื่อและความจริงทางศาสนากับ
ความรูทางวิทยาศาสตร ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น แลว
จัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 
 
 (๓) หมวดวิชาเลือก  นิสิตตองศึกษาในรายวิชาเลือกไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
  
  ๖๐๓ ๓๑๑  ตรรกศาสตรสัญลักษณ     ๓ (๓-๐-๙) 
    Symbolic Logic 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของตรรกศาสตรสัญลักษณ ความหมายของ
ญัตติ (Proposition) ชนิดของญัตติ คาความจริง (Truth Value) การอางเหตุผล (Argument)  และความ
สมเหตุสม ผล (Validity) การทําสัญลักษณ การใช ตารางความจริงและวิธีพิสูจน ความสมเหตุสมผลชนิด
ตาง ๆ เชน วิธีนิรนัยธรรมชาติ (Natural Deduction) วิธีพิสูจนโดยการสมมติเง่ือนไข (Conditional 
Proof) และวิธีพิสูจนโดยออม (Indirect Proof) 
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  ๖๐๓ ๓๑๔  ปรัชญาการเมือง     ๓ (๓-๐-๙) 
    Political Philosophy 
  ศึกษาแนวคิดทางการเมือง เชน แนวคิดเรื่องรัฐ แนวคิดเรื่องรัฐาธิปตย แนวคิดเรื่อง
เสรีภาพ แนวคิดเรื่องการออกกฎหมาย แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องธรรมาธิปไตย แนวคิดเรื่อง
สังคมนิยม แนวคิดเรื่องเผด็จการนิยม แนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยม โดยเลือกแนวคิดสําคัญของนักปรัชญา 
เชน ขงจื่อ พลาโต อาริสโตเติล โธมัส ฮอบส จอหน ล็อค ฌอง-ฌักส รุสโซ  มาเคียเวลลี คารล มารกซ  
มหาตมะ คานธี ดร.อัมเบกการ พุทธทาสภิกขุ  
 
  ๖๐๓ ๓๑๗  ปรัชญาวิทยาศาสตร     ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Science 

  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาท่ีเปนรากฐานของวิทยาศาสตร  โดยเฉพาะปรัชญาสํานักปฏิ
ฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) ของกลุมเวียนนา (Vienna Circle) สํานักประสบการณนิยม 
(Empiricism) และปรัชญาฟสิกสใหม เชน ทฤษฎีควอนตัมฟสิกส ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป (General 
Theory of Relativity) และทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ของอัลเบิรต ไอสไตน 
 
  ๖๐๓ ๓๑๘  ปรัชญาการศึกษา     ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Education 

  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในฐานะเปนรากฐานการศึกษา การจัดหลักสูตรและระบบ
การศึกษาท่ีสัมพันธกับอุดมคติของชีวิต การเรียนรู และการพัฒนามนุษย เชน ปรัชญาการศึกษาสํานัก
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) สํานักอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  สํานักสารัตถนิยม (Essentialism) 
และปรัชญาการศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาในโลกปจจุบัน รวมท้ังปรัชญาการศึกษาของพุทธปรัชญา 
 

  ๖๐๓ ๓๒๑ จริยศาสตรธุรกิจ     ๓ (๓-๐-๙) 
    Business Ethics   

  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปาหมายและคุณคาสูงสุด
ของการทําธุรกิจ โดยเนนจริยศาสตรธุรกิจในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก เชน คารล มารกซ อดัม สมิท  
เปนตน จริยศาสตรธุรกิจในพุทธจริยศาสตร ธุรกิจทุนนิยม ธุรกิจเสรีนิยม ธุรกิจสังคมนิยม ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร จริยศาสตรธุรกิจกับสิ่งแวดลอม จริยศาสตรกับเครือขายออนไลน จริย
ศาสตรคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและการสื่อสาร      

 
  ๖๐๓ ๓๒๒ ปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Phenomenology and Existentialism  
  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญของนักคิดกลุมอัตถิภาวนิยม เชน ปรัชญาของ
เซอเรน เกียรเกการด  เฟดริก นิตสเช คารล จัสเปรส  มารติน ไฮเดกเกอร   อัลแบรต  กามูส  และฌอง-
ปอล ซาตร และศึกษาแนวความคิดสําคัญในปรากฏการณวิทยา เชน การมุงอารมณ (Intentionality) 
สารัตถะ การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego)   ในปรัชญาของ ฟรันซ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๒๒ 
 

เบรนทาโน เอดมุนดฮุสเซิรล มารติน ไฮเดกเกอร แมรโล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร  ท้ังนี้ ใหวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม เพ่ือใหเห็นพัฒนาการทางดานแนวคิดดวย 
 
  ๖๐๓ ๓๒๓ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย    ๓ (๓-๐-๙) 
    Contemporary Indian Philosophy  
  ศึกษาปรัชญาอินเดียรวมสมัย เชน แนวคิดวาดวยความจริง ธรรมชาติของมนุษย วิถีแหง
ความรู ทฤษฎีวาดวยมายา ศาสนากับศีลธรรม การเกิดใหมและธรรมชาติของกรรม ธรรมชาติของอันติม
สัจจ ชะตากรรมของมนุษย โดยเลือกนักปรัชญาผูมีความโดดเดน เชน สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ  
ฐากอร  มหาตมะ คานธี ศรีอรพินโท กฤษณะจันทระ  ภัททาจารยะ ราธะกฤษณัน  โมฮัมมัด  อิคบัล 
กฤษณะมูรติ     

 
  ๖๐๓ ๓๒๔   ปรัชญาจีน     ๓ (๓-๐-๙) 
    Chinese Philosophy 

  ศึกษาแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของมนุษย ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริง
ของเตา แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง  ความรักสากล  สวรรค สวัสดิการสังคม  สํานักกฎหมายนิยม 
(Legalism) แนวคิดเรื่องการศึกษา แนวคิดวาดวยความดี ความชั่ว โดยเนนศึกษานักปรัชญาท่ีมีอิทธิพล
ตอแนวคิดและการพัฒนาทางสังคม เชน ขงจื่อ  เมงจื่อ เหลาจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ    
 
 (๔)  วิชาบังคับพ้ืนฐาน (รายวิชาบังคับพ้ืนฐานสําหรับผูไมจบปริญญาตรีสาขาวิชาปรัชญา) 
 ๖๐๓ ๓๒๕  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๑                  ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Reasoning 1  

ศึกษาหลักการและวิธีการใชเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย (Inductive) 
แบบเปรียบเทียบ วิธีการใหเหตุผลแบบมิลล เหตุผลวิบัติ (Fallacy) โดยศึกษากรณีตัวอยางงานอภิปรัชญา 
ญาณวิทยา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แลวพัฒนาศักยภาพในการ
คิดเชิงวิเคราะห วิพากษ ประเด็นปญหาตามกรอบการใหเหตุผลนั้นๆ  
 

(๕) วิทยานิพนธ  
       ๖๐๐ ๔๐๐   วิทยานิพนธ     ๑๒ หนวยกิต 
    Thesis 

วิชานี้เปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตตองทําวิจัย เริ่มตั้งแตการหาประเด็น
ปญหา การเขียนโครงราง  การสอบโครงราง การเขียนวิจัยจนสําเร็จแลวนําเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ 
และการตีพิมพบทความวิจัย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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๓.๒ ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย     
              

 ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 
 

ตําแหนง 
ชื่อ-นามสกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปจบ 

ภาระงานภายใน   
หลักสูตร 

และรายวิชาท่ีสอน 
อาจารย พระราชวรเมธี, ดร. 

(ประสิทธ์ิ พรหมฺรสํ)ี 
Ph.D. (Philosophy) U. of Madras, 

India 
๒๕๓๘  -พุทธปรัชญา 

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

India 
 

๒๕๓๑    

 

ตําแหนง ชื่อ-นามสกุล/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปจบ ภาระงานภายใน   
หลักสูตร 

และรายวิชาท่ีสอน 
  พธ.บ.(ปรัชญาศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๒๗  
  ป.ธ.๕ บาลีสนามหลวง ๒๕๒๔  
ศาสตราจารย ศ.ดร. สมภาร พรมทา 

๓๔๐๐๔๐๐๕๔๒XXX 
อ.ด. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
๒๕๓๔  -ปรัชญาจีน 

 -ปรัชญาอินเดียรวมสมัย 
  อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
๒๕๓๑  -ปรัชญาการเมือง 

 -ปรัชญาวิทยาศาสตร 
  พธ.บ. (ครุศาสตร) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๒๔  
ผูชวย พระครโูกศลศาสนบัณฑิต* Ph.D.(Philosophy) BHU., India ๒๕๔๑ - ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย (พระมหากฤษณะ ตรโุณ, ผศ.ดร.) พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๗ - สัมมนาวิทยานิพนธ 
 ๓๔๓๕๐๑๒๒๔XXX พธ.บ. (การบริหาร

การศึกษา) 
ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๑ - สัมมนาปญหาปรัชญา

ศาสนา 
  ป.ธ.๓, พ.ม. บาลีสนามหลวง ๒๕๒๘  
อาจารย พระมหาดนัยพัชร คมภฺีรปโฺญ,ดร. Ph.D. (Philosophy) Mysore U., India ๒๕๕๔  - ญาณวิทยาวิเคราะห 
 (ยุนิรัมย) พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๔๙  - กรรมฐาน 
 ๓๓๑๐๑๐๐๐๗๗XXX พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๔๕  
  ป.ธ.๖ บาลีสนามหลวง ๒๕๔๔  
อาจารย  พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร.* Ph.D. (Philosophy) U. of Pune, India ๒๕๕๔ - อภิปรัชญาวิเคราะห 
 (ศรีภักด)ี M.Phil.(Philosophy) Delhi  U. India ๒๕๔๘ - จริยศาสตรวิเคราะห 
 ๓๓๔๑๕๐๐๔๗XXX M.A.(Ethical Studies)  ม.มหิดล ๒๕๔๔ - ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

ปรัชญา 
  B.A. (English) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙ - ภาษาอังกฤษ 
  ป.ธ.๗ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๗  - ปรากฏการณวิทยา   
อาจารย พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ดร. ปร.ด. (ปรัชญา) ม.อัสสมัชัญ ๒๕๕๘  -ญาณวิทยาวิเคราะห 
 (เขียนวงศ) 

๓๓๓๐๑๐๑๒๐๖XXX 
อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
๒๕๓๙  -สุนทรียศาสตร 

 -จริยศาสตรธุรกิจ 
 พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๕  



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๒๔ 
 

  ป.ธ.๔ บาลีสนามหลวง ๒๕๓๒  
รอง 
ศาสตราจารย 

รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิต* 
๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗ XXX 

Ph.D. (Pali & 
Buddhist Studies) 

Banaras Hindu 
University 

๒๕๓๙ - พุทธปรัชญาใน
พระไตรปฎก 

  พธ.ม. 
(พระพุทธศาสนา) 

ม. มหาจุฬาฯ  ๒๕๓๖ - การใชภาษาบาลี ๑ 
- การใชภาษาบาลี ๒ 

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

หมายเหตุ:* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 ๓.๒.๒ อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
 

ตําแหนง 
ชื่อ-นามสกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปจบ 

ภาระงานภายใน   
หลักสูตร 

และรายวิชาท่ีสอน 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
(พระสมชาย กนฺตสโีล/พังหมื่นไว, 
ผศ.ดร. 

Ph.D. (Philosophy) Pune 
University, 
India 

๒๕๔๕  - สัมมนาปญหาปรัชญา
ศาสนา 
- ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูง 
- วิปสสนากรรมฐาน 
 

 ๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙ M.A. (Philosophy)  Pune 
University, 
India 

๒๕๔๒  

  พธ.บ.(ศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๔  
ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายจักรพรรณ วงศพรพวัณ Ph.D. (Philosophy) Magadh 

University, 
India 

๒๕๔๕ - อภิปรัชญาวิเคราะห 
- สัมมนาปรัชญา 
- การวิเคราะหเชิงปรัชญา 
- สัมมนาปรัชญาจีน 

 ๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑  M.A. (Philosophy) University of 
Madras, India 

๒๕๔๑  

  พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙  
ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายจรสั ลีกา Ph.D.(Philosophy) Magadh 

University, 
India 

๒๕๔๙ - พระไตรปฎกวิเคราะห 
- จริยศาสตรวิเคราะห 
- ญาณวิทยาวิเคราะห 
- สัมมนาวิทยานิพนธ 

 ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕ M.A. (Philosophy) University of 
Madras, India 

๒๕๓๘  

  พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๕  
อาจารย พระมหาบรรจง สริิจนฺโท,ดร. Ph.D. (Philosophy) University of 

Madras, India 

๒๕๕๘  - ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงเชิง
ปรัชญา 

 ๓๔๑๑๒๐๐๑๐๐๙๘๑ พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙  



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๒๕ 
 

ตําแหนง 
ชื่อ-นามสกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปจบ 

ภาระงานภายใน   
หลักสูตร 

และรายวิชาท่ีสอน 
  พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๖  

 
รอง

ศาสตราจารย 
พระโสภณพัฒนบัณฑติ,ดร. 
(สุกันยา อรุโณ/ฮาดภักดี) 

ศศ.ม. (ปรัชญา) ม.ขอนแกน ๒๕๔๘ - ศึกษางานสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- สัมมนาปรัชญาอินเดีย 

 ๓๔๔๐๙๐๐๑๔๒๑๐๔ พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ ๒๕๓๕  

 
๓.๒.๒  อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

๑ ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล อ.ด. (ปรัชญา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผูชวยศาสตราจารย 

    
๒ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจรญิ อ.ด. (ปรัชญา) ศาสตราจารย 
  M.A. (Philosophy)  
  พธ.บ.(ศาสนาและปรัชญา)  
  ป.ธ.๙  
    

๓ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน Ph.D. (Philosophy) รองศาสตราจารย 
  M.A. (Philosophy)  
  พธ.บ. (ศาสนาและปรัชญา)  
  พิเศษครูมัธยม (พ..ม.) 

(ภาษาอังกฤษ) 
 

    
๔ ผศ.ดร.ชาญณรงค บุญหนุน อ.ด. (ปรัชญา) ผูชวยศาสตราจารย 
  พธ.บ.(ปรัชญาศาสนา)  
  ป.ธ.๕  
    

๕ ผศ.ดร. ประทุม อังกูรโรหติ A.M.,Ph.D. (Japanese 
Buddhism) 

ผูชวยศาสตราจารย 

  Cert. In Japanese  
  อ.ม. (ปรัชญา)  
  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ปรัชญา-

บรรณารักษศาสตร)  
(เกียรตินิยม) 

 

    
๖ พระมหามฆวินทรปุริสตฺุตโม, ผศ,ดร. Ph.D. (Philosophy) ผูชวยศาสตราจารย 
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๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 ไมมี 

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ   
 
 ๕.๑ คําอธิบายโดยยอ  

๕.๑.๑ นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธได ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรมาแลวไมนอย
กวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  ๙ หนวยกิต   

๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ 

๕.๑.๓ นิสิตการขอสอบวิทยานิพนธได เม่ือศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๓.๐๐ โดยใชเวลาทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓ เดือน นับตั้งแตวันท่ีไดรับหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ และลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
แลว เง่ือนไขอ่ืน ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ 

  M.Phil.(Bali)  
  ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)  
  ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา) 
 

  ปธ.๕  

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

๗ ดร.วีรชาติ น่ิมอนงค Ph.D. (Philosophy) อาจารย 
  M.A. (Philosophy)  
  ศศ.บ. (มัธยมศึกษา)   
  พธ.บ. (ปรัชญา)  

๘ ดร.ไขมุก เหลาพิพัฒนากุล ปร. ด. (ปรัชญา) อาจารย 
  ศศ.ม. (ศาสนวิทยา)  
  ศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)  

๙ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี, ดร. พธ.ด.(ปรัชญา) อาจารย 

  พธ.ม.(ปรัชญา)  

  พธ.บ.(ปรัชญา)  

  ป.ธ.๙  
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๕.๑.๔ การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ การสอบ
วิทยานิพนธ  ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ  
  ๕.๑.๕ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหตี พิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการหรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับพุทธปรัชญา
และปรัชญาอ่ืน ๆ อยางเปนระบบและมีหลักการ สามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ท้ังทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือใชในการทําวิทยานิพนธได และเผยแพรผลงานวิทยานิพนธไดอยางมีจริยธรรมการ
เผยแพรผลงานวิชาการ 

 ๕.๓ จํานวนหนวยกิต 

       วิทยานิพนธ จํานวน ๑๒ หนวยกิต 

 ๕.๔ การเตรียมการ 
        ๕.๔.๑  ใหลงทะเบียนเรียนวิชาเก่ียวของกับการวิจัยทางปรัชญา 

 ๕.๔.๒  จัดใหมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๕.๔.๓  กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา   
 ๕.๔.๔  จัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและจัดใหมีคลินิกวิทยานิพนธ 
 ๕.๔.๕  ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิทยานิพนธท้ังการบรรยาย เอกสาร และสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ 

 ๕.๕ กระบวนการประเมินผล 
            ๕.๕.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘  
 ๕.๕.๒ ในการสอบวิทยานิพนธ นิสิตตองตอบขอซักถามตางๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธ โดย
คณะกรรมการสอบ หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล 
ในขณะประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ 
            ๕.๕.๓ มีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลวิทยานิพนธทุกครั้ง 
            ๕.๕.๔ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธ  ไมวากรณีใดๆ 
นิสิตตองแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้นกอนท่ีจะนําวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไขแลวสง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไมสามารถสงวิทยานิพนธไดทันเวลาตามท่ีคณะกรรมการกําหนด จะตอง
ดําเนินการยื่นขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ท้ังนี้ การขยายเวลาตองอยูภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแตวันสอบ 
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หากเกินจากกําหนดนี้ใหถือวาสอบไมผานและจะตองดําเนินการขอสอบใหม กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิต
เทานั้น 
 
             ๕.๕.๕  ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทําการประเมินผลวิทยานิพนธโดยกําหนด
เปน ๔ ระดับ คือ 

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

            ๕.๕.๖ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธในหนาอนุมัติ อาจกระทําไดเม่ือ
เห็นสมควร แตประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามไดตอเม่ือวิทยานิพนธนั้นไดรับการ
แกไขท้ังรูปแบบและเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
             ๕.๕.๗ ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเสนอผลการประเมินตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย หากมีมติไมเปนเอกฉันทโดยคณะกรรมการเสียงขางมากมีมติใหผาน ใหรวบรวมใบ

ประเมินผลของกรรมการทุกทาน เพ่ือสงใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาด  เม่ือ

ทราบผลการประเมินและใหนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไขเรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผล

ใหทราบโดยท่ัวกัน 
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หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑. M – Morality  
   มีมารยาททางกายและวาจาท่ี 
   เหมาะสมตามกาลเทศะ 
 

๑.มีการฝกฝนดานระเบียบวินัยกิริยามารยาทท้ังทางกายและ
วาจาท่ีเหมาะสม เชน การแตงกาย การพูด 

๒. A – Awareness   
    รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทาง 
    สังคม 
 

๒.มีการสงเสริมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ปจจุบันในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness  
    มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ

พระพุทธศาสนา  
 

๓. มีการสงเสริมใหนิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือทํางานเผยแผ 
พระพุทธศาสนา โดยการใหออกคายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน  

๔. A – Ability    
    มีความสามารถในการแกปญหา  
 

๔.มีการสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการแกปญหาตนเองและสังคม 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปญหา (Problem-
Based Learning: PBL) เพ่ือนําไปสูการคิดแกไขปญหานั้น ๆ 
ตามหลักพุทธธรรม 

 

๕. C – Curiosity   
    มีความใฝรูใฝคิด  
 

๕.มีการสงเสริมใหนิสิตเรียนรูตลอดชีวิต มีความใฝรูใฝคิด โดย
มอบหมายงานใหศึกษาคนควาวิจัย วิเคราะห สังเคราะห และ
วิจารณประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

๖. H - Hospitality  
    มีน้ําใจเสียสละเพ่ือสวนรวม  

๖.มีการสงเสริมใหนิสิตมีจิตอาสาในการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตาง ๆ เชน จัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

๗. U – Universality  
    มีโลกทัศนกวางไกล  
 

๗.มีการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือสรางเสริมประสบการณดานพุทธปรัชญาและ
สังคม 

๘. L – Leadership  
    มีความเปนผูนําดานจิตใจและปญญา  

๘.มีการสงเสริมใหนิสิตวางตนเปนแบบอยางดานจิตใจและ
ปญญา  

๙. A – Aspiration  
    มีความมุงม่ันพัฒนาตนให

เพียบพรอมดวยคุณธรรมจรยิธรรม 

๙.มีการสงเสริมใหนิสิตฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โดยการ 
บูรณาการหลักคุณธรรมจรยิธรรมไวในในรายวิชาตางๆ 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ผลการเรียนรู 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนา 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรู 

๑. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๑ ผลิตบัณฑิตทางพุทธปรัชญา ที่มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสา
สามารถใหบริการงานวิชาการแก
สังคมได 

๑.๒ มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให
เพียบพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักการทางพุทธ
ปรัชญา 

  ๑.๓ สามารถวินิจฉัยและแกไขปญหา
บนฐานของหลักการ เหตุผลและ
คานิยมอันดีงาม 

  ๑.๔ แสดงภาวะความเปนผูนาํดาน
ความประพฤตปิฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในพุทธ
ปรัชญา 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและ

ภาคปฏิบัติทีส่งเสริมการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหเปน   
ผูมีน้ําใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อ
สังคม 

๑.๒ ฝกฝนใหมีความใฝรู ใฝคิด เปน
ผูนําดานจิตใจและปญญา เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม 

๑.๓ จัดกิจกรรมที่เนนการปลูกฝง
ระเบียบวินยัในตนเอง และแกไข
ปญหาของตนเองและสงัคมได 

๑.๔ ฝกฝนภาวะความเปนผูนาํ ผูตาม 
ดานคุณธรรมจริยธรรม  

๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ประเมินดวยผลงาน

วิชาการ และการบาํเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนตอ
สังคม 

๑.๒ ประเมินดวย
แบบทดสอบการสังเกต 
สัมภาษณ การสนทนา
กลุม และแบบวัดผล 

๑.๓ ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเปนทีม       
การทํางานวิจัย และ 
การเขารวมกิจกรรมใน
การใชองคความรูทาง
การศึกษาทําประโยชน
ตอสังคม 

๑.๔ ผูเรียนประเมินตนเอง  
๒. ดานความรู 
๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระ

หลักของสาขาวิชาปรัชญา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สาํคัญ และ
นําไปประยุกตในการศึกษาคนควา
ทางวชิาการหรือการปฏิบัติงานได 

๒.๒ มีความรูความเขาใจในวิธีการพัฒนา
วิชาการสมยัใหม สามารถ
ประยุกตใชรวมกับวชิาปรัชญาได 

๒.๓ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัย และ
การปฏิบัติในสาขาวชิาปรัชญาและ
ศาสนา สามารถประยุกตหลักการ
และแนวคิดทางปรัชญาในการวจิัยได 

๒.๔ สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสราง
องคความรูใหมจากการวิจัย เพื่อ
ตอบสนองความตองการทางสังคม   
ในวิชาการทางปรัชญาและศาสนาได 

 

๒. ดานความรู 
๒.๑ จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปน

ศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมี
ความรูความเขาใจสาขาวิชา
ปรัชญา โดยใชวิธีการเรียนการ
สอนที่เนนหลักการทางทฤษฎี 
และการประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง กระตุนใหเกิด
การคิด วิเคราะห และตัดสนิใจ
ดวยตนเอง 

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการ 
ศาสตรสมัยใหมควบคูกับวชิาการ
ดานปรัชญาและศาสนาได 

๒.๓ จัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย
ดวยตนเอง ในการพัฒนา
นวัตกรรมและองคความรูใหม 

๒.๔ สงเสริมใหมีการวิจัยและคนควา
องคความรูใหม และนําองค

๒. ดานความรู 
๒.๑ ประเมินดวยการสอบ

ขอเขียน 
๒.๒ ประเมินดวยการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธ 
๒.๓ ประเมินดวยการนาํเสนอ

รายงานและการทาํงาน
เปนทีม 

๒.๔ ประเมินดวยการนาํ
ความรูไปประยุกตใชให
เปนประโยชน  
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ผลการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนา 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรู 

ความรูที่คนพบไปประยุกตได
อยางเหมาะสม 

 

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ สามารถใชความรูทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ เพื่อการพัฒนาและ
สรางสรรคองคความรูใหมทาง
ปรัชญาอยางเหมาะสม 

๓.๒ สามารถสืบคนขอมูลผลงานวิจัย 
สิ่งตีพิมพทางวชิาการ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย 
สังเคราะห และนาํไปใชประโยชน
ในการพัฒนาความคิดใหมๆ 

๓.๓ สามารถประยุกตผลงานวจิยัและ
องคความรูทางดานปรัชญาและ
ศาสนาในการแกปญหาหรือพัฒนา
งานไดอยางเหมาะสมและ
สรางสรรค 

๓.๔ สามารถตัดสินใจในเร่ืองที่ซับซอน
ที่เก่ียวกับการพัฒนาองคความรู
ใหม และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

๓. ดานทักษะทางปญญา 
๓.๑ ฝกทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา 
๓.๒ เนนการเรียนรูดวยตนเอง และ

การปฏิบัติงานจริง   
๓.๓ เนนการเรียนรูที่สามารถ

ประยุกตใชกับสถานการณจริง 
โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิด
การเรียนรู  

๓.๔ การอภิปรายกลุม 
 

๓. ดานทักษะทางปญญา 
๓.๑ วัดการแสดงออก

ทางการกระบวนการคิด
และการแกไขปญหา 

๓.๒ วัดผลการปฏิบัตงิานที่
ไดรับมอบหมาย 

๓.๓ การนําเสนอผลงาน     
การอธิบาย การถาม
และตอบคําถาม 

๓.๔ การโตตอบสื่อสารกับ
ผูอ่ืน 

๓.๕ การอภิปรายกลุม 
  
 

๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบในการดําเนนิงานของ
ตนเอง ในการพัฒนาความรูของ
ตนเอง องคกร และสังคม    

๔.๒ สามารถใชความรูทางปรัชญา
ชี้นําองคกร แกไขปญหาที่มีความ
ซับซอนดวยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสงัคมในทางที่
เหมาะสม 

๔.๓ สามารถทํางานเปนทีม เคารพ
สิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และมีปฏิสัมพนัธอยางสรางสรรค

๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เนน

การเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและ
ผูสอน 

๔.๒ ฝกฝนภาวะความเปนผูนาํ ผูตาม 
การแสดงออกถึงภาวะความเปน
ผูนําและผูตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน และ     
การรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนใน 
การปฏิบัติงาน เปนทีมและ          
การทํางานวิจัย 

๔.๓ ฝกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

๔ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ สังเกตพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนิสิต 
ในหลายๆ ดาน ระหวาง
กิจกรรมการเรียนการ
สอน เชน พฤติกรรม
ความสนใจ ตัง้ใจเรียนรู 
และพัฒนาตนเอง  

๔.๒ สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะผูนาํ
และผูตามที่ดี 
ความสามารถในการ
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ผลการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนา 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรู 

กับผูรวมงาน 
๔.๔ แสดงภาวะความเปนผูนําใน

องคกร บริหารการทํางานเปนทมี
ไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงานของ
กลุม  

๔.๕ สามารถตัดสินใจในการ
ดําเนินงานดวยตนเอง ประเมิน
ตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุง
ตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

และการวางตัวที่เหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

๔.๔ ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอก
สถาบนัการศึกษา 

 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
๔.๓ สังเกตพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการเรียน
และงานทีไ่ดรับ
มอบหมาย การนําเสนอ
ผลงาน การทาํงานวิจัย 
และการรวมทํากิจกรรม
เพื่อสังคม 

 

๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕.๑ สามารถคัดกรองขอมูลและใช
หลักตรรกะทางคณิตศาสตรและ
สถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปญหาทีส่ําคัญ
และซับซอน เสนอแนะแนวทาง
การแกไขปญหาในดานตางๆ 
โดยเฉพาะทางดานปรัชญาไดเปน
อยางด ี

๕.๒ สามารถสื่อสารดานการพูด  การ
อาน การฟง การเขียน และการ
นําเสนอ และสื่อสารกับกลุม
บุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได
อยางเหมาะสม 

๕.๓ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการคนควาขอมูล เพื่อประกอบ
การศึกษาและการทาํวิทยานิพนธ 
รวมทั้งการติดตอสื่อสาร 

๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕.๑ จัดการเรียนการสอนรายวชิา
ตางๆ เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะ
ทั้งดานการวิเคราะห การ
วิจารณ  

๕.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝน
ทักษะการสื่อสาร และการ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยทีั้ง
ดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน  

๕.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะดาน
การใชเทคโนโลยีประกอบการ
คนควาและการทํา
วิทยานพินธ 

 

๕ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ การทดสอบความรู
และเทคนิคการ
วิเคราะหและวิจารณ
ทฤษฎีหรือแนวคิด
ใหม ๆ 

๕.๒ การทํางานวิจัย ตั้งแต
เร่ิมตนจนถึงข้ันตอน
การเขียนรายงาน 
และการนาํเสนอ
ผลงาน 
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๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง โดยระบุวาเปน
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยท่ีผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมี
ความหมายดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
 ๓.๑.๑ ผลิตบัณฑิตทางพุทธปรัชญา ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาสามารถใหบริการ
งานวิชาการแกสังคมได 
 ๓.๑.๒ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการทาง
พุทธปรัชญา 

    ๓.๑.๓ สามารถวินิจฉัยและแกไขปญหาบนฐานของหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
   ๓.๑.๔ แสดงภาวะความเปนผูนําดานความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ในพุทธปรัชญา 
 
 ๓.๒ ดานความรู (Knowledge) 
 ๓.๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระหลักของสาขาวิชาปรัชญา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญ และนําไปประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานได 
 ๓.๒.๒ มีความรูความเขาใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม สามารถประยุกตใชรวมกับวิชา
ปรัชญาได 
 ๓.๒.๓ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สามารถ
ประยุกตหลักการและแนวคิดทางปรัชญาในการวิจัยได 
 ๓.๒.๔ สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมจากการวิจัย เพ่ือตอบสนองความ
ตองการทางสังคม   ในวิชาการทางปรัชญาและศาสนาได 

 ๓.๓ ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
 ๓.๓.๑ สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือการ
พัฒนาและสรางสรรคองคความรูใหมทางปรัชญาอยางเหมาะสม 
 ๓.๓.๒ สามารถสืบคนขอมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
สังเคราะห และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาความคิดใหมๆ 
 ๓.๓.๓ สามารถประยุกตผลงานวิจัยและองคความรูทางดานปรัชญาและศาสนาในการ
แกปญหาหรือพัฒนางานไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 
 ๓.๓.๔ สามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม และสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 
 ๓.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
Responsibilities) 
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 ๓.๔.๑ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู
ของตนเอง องคกร และสังคม    
 ๓.๔.๒ สามารถใชความรูทางปรัชญาชี้นําองคกร แกไขปญหาท่ีมีความซับซอนดวยตนเอง 
และเปลี่ยนแปลงสังคมในทางท่ีเหมาะสม 
 ๓.๔.๓ สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีปฏิสัมพันธ
อยางสรางสรรคกับผูรวมงาน 
 ๓.๔.๔ แสดงภาวะความเปนผูนําในองคกร บริหารการทํางานเปนทีมไดอยางเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม  
 ๓.๔.๕ สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมท้ังวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๕ ดานทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 
 ๓.๕.๑ สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษา
คนควาปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะทางดานปรัชญาไดเปนอยางดี 
 ๓.๕.๒ สามารถสื่อสารดานการพูด  การอาน การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสาร
กับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
 ๓.๕.๓ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการ
ทําวิทยานิพนธ รวมท้ังการติดตอสื่อสาร 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ดานความรู 
๓. ดานทักษะทาง

ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
 ๖๐๐ ๑๒๐  
พุทธปรัชญา 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๐ ๑๒๑  
พุทธปรัชญาใน
พระไตรปฎก 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๒๐๓ 
ระเบียบวิธีวิจยัทาง
ปรัชญา 
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รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ดานความรู 
๓. ดานทักษะทาง

ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
๖๐๐ ๑๐๔ 
ภาษาอังกฤษ 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๐ ๒๐๕ 
กรรมฐาน 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๐ ๔๐๑  
สัมมนาวิทยานิพนธ 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๑๐๒ ๓๐๒   
การใชภาษาบาลี ๑ 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๑๐๒ ๓๐๖   
การใชภาษาบาลี ๒ 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๑๐๖ 
อภิปรัชญาวิเคราะห  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๐๗  
ญาณวิทยาวิเคราะห   

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๒๐๘  
จริยศาสตรวิเคราะห  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๘๐๒ ๒๐๙  
สัมมนาปญหา
ปรัชญาศาสนา  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๑๑ 
ตรรกศาสตร
สัญลักษณ 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๑๔ 
ปรัชญาการเมือง    

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๑๕  
สุนทรียศาสตร   

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๑๗    
ปรัชญาวิทยาศาสตร 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๑๘  
ปรัชญาการศึกษา 
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รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ดานความรู 
๓. ดานทักษะทาง

ปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

๖๐๓ ๓๒๑  
จริยศาสตรธุรกิจ 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๒๒  
ปรัชญา
ปรากฎการณวิทยา
และอัตถิภาวนิยม 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๒๓ 
ปรัชญาอินเดยีรวม
สมัย 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๓๒๔ 
ปรัชญาจีน 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

๖๐๓ ๔๐๐ 
วิทยานิพนธ  
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หมวดที่ ๕  
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับท่ี ๓ แกไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๙ ดังนี้ 
 

 
ระดับ 

 
คาระดับ 

เกณฑคะแนน 

วิชาเลือก วิชาบังคับและเอก 
A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ – ๑๐๐ 
A- ๓.๖๗ ๙๐ - ๙๔ ๙๐ – ๙๔ 
B+ ๓.๓๓ ๘๕ - ๘๙ ๘๕ – ๘๙ 
B ๓.๐๐ ๘๐ - ๘๔ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ - ๗๙ ต่ํากวา ๘๐ 
C ๒.๐๐ ๗๐ - ๗๔  
F ๐ ต่ํากวา ๗๐  

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 
 การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนวานิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา เปนอยางนอย 

 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบในทุกรายวิชา ท้ังทางทฤษฎี การปฏิบัติการวิจัย การสัมมนา การทํา
วิทยานิพนธ  จะตองสอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  โดยใหเปนความรับผิดชอบของ
อาจารยผูสอนในการออกขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอน
สัมพันธกับการประเมินขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน 
รวมถึงการประเมินอาจารย และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาปรัชญาเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
คณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและ
รายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนํา
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ผลท่ีไดมาเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการไดงานทําหรือ
ศึกษาตอตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจาก
มหาบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
 ๒.๒ ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต 

 ๒.๓ ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ตอความรูความสามารถท่ีไดเรียนรูจากหลักสูตร ท่ีใช
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๒.๔ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอ
สิ่งท่ีคาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 ๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบนัการศึกษาอ่ืน ซ่ึงรับบัณฑิตท่ีสําเร็จจากหลักสูตรเขาศึกษา
ตอเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน โดยประเมินทางดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 ๒.๖ ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู 
และการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมาก
ยิ่งข้ึน 

  ๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธท่ีสามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน 
  ๑) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร 
  ๒) จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
  ๓) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม 
  ๔) จํานวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณ ท่ีไดรับระดับชาติและนานาชาติ 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 

การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ วาดวยเรื่องการสําเร็จการศึกษา 
 ๑. มีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือไมเกินกวา ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ 
 ๒. ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 ๓. ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 ๔. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม 
 ๕. ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและวิชาเอกทุกวิชา และไดรับ S ในกรณีท่ี
หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U 
 ๖. ตองผานการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๗. ตองผานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจํานวน ๓๐ วัน 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๓๙ 
 

  ๘. ตองสอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๙. ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือสวนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุมระดับชาติ (Proceeding)  
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หมวดที ่๖  
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 ๑ .๑ มีการปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย ใหม  ให มีความรู และเข า ใจนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะและหลักสูตรท่ีสอน โดยสาระประกอบดวย 
         ๑.๑.๑ บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน 
       ๑.๑.๒ สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ 
         ๑.๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาปรัชญา 
 ๑.๒  จัดใหมีอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ีใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือ
เรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในสาขาวิชาปรัชญา มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่ีตองสอน และมีการประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 ๒.๑ สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางสมประสบการณในงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องท้ังอาจารยเกาและอาจารยใหม โดย
การสนับดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการ
ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
 ๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 ๒.๓ การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม  
 ๒.๔ มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาปรัชญา 
 ๒.๕ สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่๗  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.
ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
 ๑.๑.จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๓ ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงาน
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๘ ทําหนาท่ีในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล  การพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีหนาท่ีในการ
เปนอาจารยท่ีปรึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  สารนิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอน 
 ๑.๒ จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ ทําหนาท่ีรับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลามีหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
สารนิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  สารนิพนธและ/หรืออาจารยผูสอน 
 ๑.๓ มีการควบคุมภาระงานอาจารยท่ีปรึกษามหาบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๑.๔ ผลงานวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘  หรือยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือนําเสนอตอท่ีประชุมท่ีมีรายงานการประชุม(Proceedings) 
    ๑.๕ มีการประเมินผลหลักสูตรโดยนิสิตประเมินกอนสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงหลักสูตรใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทุก ๕ ป และจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
รับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
 ๑.๖  สงเสริมและสนับสนุนใหมหาบัณฑิตจบการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา 
 ๑.๗  ติดตามควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน                       
 ๑.๘  มีการจัดทํารายละเอียดของ มคอ.๓ และมคอ.๕ 
   ๑.๙ มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
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๒. บัณฑิต 
 
        ๒.๑ มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยอยูเสมอ 
   ๒.๒ มีการพัฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 
           ๒.๓  อ่ืนๆ (ตามกําหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
๓. นิสิต 
 
   ๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมี
การวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิตโดยกําหนด
คุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตท่ีมีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด 
   ๓.๒ สําหรับนิสิตท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมี
กระบวนการในการเตรยีมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษาอยางมีระบบ  มีกลไกนําไปสูการปฏิบัติและ
มีการประเมินผลติดตามเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขารับ
การศึกษา  
  ๓.๓  มีกระบวนการดูแลใหคําปรึกษาและมีการวางระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนิสิตและใหคําปรึกษาท้ังดานการเรียนการสอน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอด
ระยะเวลาท่ีมีสภาพเปนนิสิต 
  ๓.๔  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง 
  ๓.๕  มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนิสิตอยางท่ัวถึง เชน การสื่อสารผานขอความ (Line) 
หรืออีเมล (e-mail) เปนตน 
  ๓.๖  อ่ืนๆ (ตามกําหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
๔.  การสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนิสิต 
 
   ๔.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆแกนิสิต 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยทุก
คนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  
เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงจะคอยชี้แนะ
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กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการวิจัย และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผล
การศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนิสิตไดมีการพัฒนาตนเอง 
 
  ๔.๒ การอุทธรณของนิสิต 
 กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได     
 
๕. คณาจารย  
  
 ๕.๑  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย
ใหม จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาปรัชญา 
 ๕.๒  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดมหาบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
๖. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 
  บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยท่ี
อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ  อาจารยประจํารายวิชา
พิจารณาเสนอชื่ออาจารยพิเศษ เพ่ือรวมสอนในรายวิชาในบางชั่วโมง ท้ังนี้ใหคณาจารยรับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาอนุมัติ  
 
๗. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 
๗.๑ หลักสูตร  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร 
อางอิงขอมูลจากการศึกษาคนควาเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนๆ และจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูใช
บัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบันและผูทรงคุณวุฒิท้ังในและนอกสถาบัน และไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของวิชาการและความตองการของสังคม  

๗.๒ การเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรประชุมทุกภาคการศึกษาเพ่ือระดม
ความเห็น กําหนดผูสอนโดยคัดเลือกตามคุณวุฒิและประสบการณเพ่ือใหเกิดประโยชนแกนิสิต อาจารย
ประจําหลักสูตรประชุมกันเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการ พิจารณาจุดเดน จุดควรปรับปรุงใน
การเรียนการสอน มีการติดตาม การประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา นําผล
การประเมินมาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม มีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทีม
อาจารยโดยเนื้อหาเปนไปในทิศทางเดียวกัน จัดอาจารยประจําหลักสูตรเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและมี
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อาจารยท่ีปรึกษารวม จํานวน ๑ ทาน ในการติดตามประเมินผลการทําวิจัยของนิสิตเพ่ือใหไดองคความรู
ของงานวิจัยท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของหลักสูตร 

๗.๓ การประเมินผูเรียน มีวิธีการประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใหความสําคัญกับผูเรียน มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรเพ่ือใหผลการเรียนรูเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

 
๘. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 
  ๘.๑ การบริหารงบประมาณ   

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต   
 
  ๘.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  ๑) ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  บัณฑิตวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ 
ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง มีเอกสารสิ่งพิมพและ
สื่อการศึกษาท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาดังนี้ 
    ตําราภาษาไทย       ๑๓๒,๕๒๕ เลม 
    ตําราภาษาอังกฤษ         ๒๑,๕๗๐ เลม 
    วารสารภาษาไทยและอังกฤษ        ๒,๐๐๐ ชื่อเรื่อง 

  ฐานขอมูลออนไลน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชื่อเรื่อง 
  ๒) การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ไวไฟ (Wifi)  นอกจากนี้ ยังมี
สื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เชน VCD, DVD, CD-ROM, แผนท่ี, หนังสืออิเล็กทรอนิกส และบริการ
หองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ (Journal-Link) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีเพียงพอใน
หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เชน หอสมุด
มหา ว ิทย าล ัยมห ามกุฏ ร าช ว ิทย าล ัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงมีตํารางานวิจัยดานศาสนา 

 ๓) สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน เปดโอกาสใหนิสิตแจง ระบุความ
ตองการหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการเรียนการสอน  ในการประสานการจัด ซ้ือหนั งสื อนั้ น 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย และในสวนของบัณฑิตวิทยาลัยมีการสั่งซ้ือหนังสือ ตํารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง เพ่ือเขาหองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัย 
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  ๘.๓ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ๑)  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี-โทท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ
และมีความรูดานปรัชญาหรือพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ ท้ังดานระเบียบงาน
ฝายบุคคล เอกสาร การติดตอประสานงาน การแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยประสานงานกับผูบังคับบัญชา
ในบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกคณาจารยและนักศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   ๒)  การเพ่ิมทักษะความรู เพ่ือการปฏิบัติงาน  หนวยงานระดับคณะ  จัดใหมีการ
ฝกอบรม ทักษะดานตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  การเรียนรูเทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือพัฒนาองคกร สงเสริมใหบุคลากรรอยละ ๕๐ ไดมีโอกาสเรียนรูดานตางๆ ดังกลาวขางตน
เปนประจําทุกป 
 
๙. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต 
 
        ๙.๑ มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการเปดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ ๕ ป 

     ๙.๒ มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตและนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา) 
  ๙.๓ มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางานของมหาบัณฑิต  เพ่ือให
ไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
๑๐. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มีการวางแผนติดตามควบคุมการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและการเรียนการสอนตามตัวบงชี้ TQF ตัวบงชี้ท่ี ๑-๕  ซ่ึงเปนตัวบงชี้บังคับตองมี
ผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา ๒ ป และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมายไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแต
ละป ดังนี้ 
 

ดัชนีตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ

ประชุม เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของ
หลักสูตร 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถามี) 

 
X 

 
X 

 
X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓  อยางนอยกอน
เปดการสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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ดัชนีตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ 

ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา ( ไม มี  มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

๕. จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 

 
X 

 
X 

 
X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X X 

๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มอค.๗ ปท่ีแลว 

 
 
X 

 
X X 

๘. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดาน
การเรียนการสอน 

 
X 

 
X 

 
X X 

๙. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง 

X X X X 

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยรอยละ ๕๐ ตอป 

X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทายมหาบัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 

  X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอมหาบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X X 
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หมวดที ่๘  
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน

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

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน 

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
ดําเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจารยสามารถ

ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงข้ันตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับ
ศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการหรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใช

บัณฑิต 
๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุก
ปการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยจะนําผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงตอไป และจะประเมินตามตัว
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บงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ซ่ึงตอง
ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินท้ังหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ัง

ในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาในรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา 
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

- รายละเอียดในการพัฒนา ปรับปรุง และตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯ 
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รายละเอียดในการพัฒนา ปรับปรุง และตารางเปรียบเทียบรายวชิา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 

 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้  มีสาระสําคัญดังนี้ 

๑. ปรับปรุงอาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๘.๑ อาจารยมหาวิทยาลยั 
๘.๒ นักวิชาการดานการศึกษา 
๘.๓ นักวิจัยทางปรัชญาและพุทธปรัชญา 
๘.๔ ท่ีปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน 

เชน ราชบัณฑิต นักเจรจา เปนตน  
๘.๕ ประกอบอาชีพอิสระ 
๘.๖ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาปรัชญา 

๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครู อาจารยในสถาบันการศกึษา 

นักวิชาการ  
๘.๒  นักวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา และ

วัฒนธรรม   
๘.๓  นักเขียน นักเทศน(พระ)  
๘.๔  นักบริหาร นักพัฒนา นักวิเคราะหและ

ประเมินแผนและนโยบายขององคกร   
๘.๕  นักการเมือง นักวิพากษ 
๘.๖  วิทยากรฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
๘.๗  ท่ีปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน   
๘.๘  ประกอบอาชีพอิสระ เชน นักวิจารณ

ภาพยนตร นักวิจารณสังคม ผูนําองคกร
อิสระ เปนตน   

๘.๙  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา 

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

 
๒. ปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

ปรับใหสอดคลองกับ
ขอบังคับของ สกอ. และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ๒. พระมหาดนัยพัชร คมภีรปฺโญ,ดร. ๒. รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมติ 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
    (ศรีภักดี) 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
    (ศรีภักดี) 

 
วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

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

๑.พระมหาบรรจง สริิจนฺโท/สมณะ, ดร. 

 

๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ 

(พระสมชาย กนฺตสีโล, ผศ.ดร.) 

ปรับใหสอดคลองกับ

ขอบังคับของ สกอ. และ

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

๓. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ ๓. ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
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๓. ปรับปรุงสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนท่ีตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร และผลกระทบ 

 

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

เศรษฐกิจ 
        สถานการณของระบบเศรษฐกิจโลกใน
ยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศไทย ท่ีไดกําหนด
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๘  และตอเน่ืองมาจนฉบับท่ี ๑๑  ใน
ปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับการแกปญหา
จากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุล วง  และสร าง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมี
ภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก  ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาท่ีสมดุล
ท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาท่ียังยืนและความอยูดีมีสุข
ของคนไทย แนวคิดการพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการ
ดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับตั้งแตครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึง
ระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและการบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทิศทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวัตน   
         สถานการณดังกลาวน้ี จึงตองการ
นักพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ เขาใจถึง
แกนแทของการประยุกตใชองคความรูดาน
วิชาการทางปรัชญา เพ่ือมาทําหนาท่ีในการ
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตระดับ
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศตอไป 

๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

        สถานการณของระบบเศรษฐกิจโลกใน
ยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศไทย ท่ีไดกําหนด
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๘  และตอเน่ืองมาจนฉบับท่ี ๑๒ ท่ี
ตองการสรางการเติบโตของคนไทยอยางมี
คุณภาพ  และหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  เปนคนดี มีสุข
ภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
แ ล ะ มี จิ ต สํ า นึ ก ท่ี ดี ต อ สั ง ค ม ส ว น ร ว ม  
ตลอดจนพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความ
ตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปน
ตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   เมื่อ
พิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ียึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนา
ท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
จะพบวา รัฐบาลตองการวางรากฐานเพ่ือ
พัฒนาใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปน
คนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและ
พัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 
       สถานการณดังกลาวน้ีจึงตองการการ
จัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถเ ชิง วิชาการด านปรัชญา  
แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน  การพัฒนา
โดยมีคนเปนศูนยกลาง  แลวประยุกตองค
ความรู น้ัน ขับเคลื่อนชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติตอไป 
 

ปรับใหสอดคลองกับนโยบาย
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสตูร   

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม 

       สภาพสั งคม ท่ี เปลี่ ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดก็
คื อ  ปร ะ เทศมี ความก า วหน าทา งด า น

๑๑.๒  สถานการณหรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

         สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดก็
คื อ  ปร ะ เทศมี ความก า วหน าทา งด า น

ปรับใหสอดคลองกับนโยบาย
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาและวัตถุประสงคของ



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๓ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
เศรษฐกิจ โดยมีตัวบงช้ีท่ีคัญ คือ GDP (Gross 
Domestic Product) ท่ีเติบโตตามลําดับ แต
ในขณะเดียวกันกลับพบวา  ปญหาตาง ๆ ใน
สังคมท่ีกอตัวข้ึนและมีผลกระทบตอชุมชน 
สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหา
ความรุนแรงในประเทศ ปญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน  ปญหาการวางงาน ปญหาความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหาร
จัดการท่ีเกิดจากการใชกฎหมายอยางไมเปน
ธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร 
และนํามาสูการ ท่ีองคกรกํากับดูแลดาน
คุณภาพจําเปนตองเสนอแนวคิดท่ีใชสําหรับ
กํากับใหองคกรตาง ๆ ตองดําเนินการให
เปนไปตามเกณฑ จึงจะรับรองหนวยงาน เชน 
การใหการรับรองคุณภาพ หรือการประกัน
คุณภาพ จากประเด็นปญหาตาง ๆ ดังกลาว
ขางตน ลวนแต เปนปจจัยท่ีทําใหมีความ
ตองการนักบริหารท่ีมีศักยภาพสูงในการ
ประยุกตความรูทางทฤษฎี การศึกษาวิจัยและ
องคความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือองค
ความรูทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติจริง และใชเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน 

เศรษฐกิจ โดยมีตัวบงช้ีท่ีสําคัญ คือ GDP 
(Gross Domestic Product) ท่ีเติบโต
ตามลําดับ แตในขณะเดียวกันกลับพบวา  
ปญหาตาง ๆ ในสังคมท่ีกอตัว ข้ึนและมี
ผลกระทบตอชุมชน สังคม ประเทศชาติมี
มากมาย เชน ปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ ปญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน  ปญหาการวางงาน ปญหาความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหาร
จัดการท่ีเกิดจากการใชกฎหมายอยางไมเปน
ธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร 
ปญหาเรื่องคานิยมท่ีดีงาม เปนตน ประเด็น
ปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการเรียกรอง
หาหลักการและวิธีการแกปญหาอยางเปน
ระบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ หลักการและ
วิธีการทางปรัชญาและศาสนา  เพ่ือใชเปน
แนวทางในการแกไขปญหา  เพราะปรัชญา
และศาสนาถือวาเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต 
เมื่อมนุษย ในสังคมประสบปญหาจําเปน
จะตองหาหลักการ วิธีการ ท่ีอยูในวิถีชีวิตของ
มนุษยมาเปนกรอบในการพิจารณาแกไข 
ดังน้ัน การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ด านปรัชญาและศาสนาให ทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีขับเคลื่อนดวยความ
เจริญของเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่ง
สําคัญ  

หลักสตูร   

ผลกระทบจากสถานการณ  ผลกระทบจากสถานการณ  
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  ไ ด ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญและความจําเปนในการผลิต
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดาน
วิชาการพระพุทธศาสนาและปรัชญาท่ีมี
คุณภาพ มีองคความรูและประสบการณใน
ลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนให
เกิดการใชความรูความชัดเจนในการสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการ ประกอบกับ
ป จ จุ บั นส วน ง า น บั ณฑิ ต วิ ทย าลั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความพรอมในดานตาง ๆ สามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  ไ ด ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญและความจําเปนในการผลิต
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดาน
ปรัชญาและศาสนาท่ีมีคุณภาพ  มีองคความรู
และประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและ
ปฏิบัติได  กระตุนใหเกิดการใชความรูความ
ชัดเจนในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ
ปรัชญาและศาสนา ประกอบกับปจจุบันสวน
งานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมในดาน
อาจารยผูสอน เจาหนาท่ี บุคลากรสนับสนุน  
และสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียน

ปรับใหสอดคลองกับนโยบาย
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสตูร   



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๔ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
อยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน สวนงานบัณฑิต
วิทยาลัย จึงไดปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เพ่ือให
ทันสมัยและเปนประโยชนมากข้ึน โดยมีการ 
บูรณาการแนวคิดทางดานพระพุทธศาสนา
และปรัชญาใหมากข้ึน มุงเนนใหนิสิตมีความรู
ความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให
นําไปสูวิธีคิดท่ีนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ซึ่งเปนทางเลือกหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศไทยใหมีขีดความสามารถมากข้ึน
ตอไป 
 

การสอนและการศึกษาวิจัยดานวิชาการ
ปรัชญาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
       นอกจากน้ี ภาพรวมผลการประเมินผูใช
บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย และ
นิสิต เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบวา หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู 
มีทักษะทางปญญา มีทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ตลอดถึง
มีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใน
ระดับมาก  ดัง น้ัน หลักสูตรพุทธศาสตร
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ป รั ช ญ า  จึ ง มี
ความสําคัญยิ่ง   
        เมื่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ครบ ๕ ป บัณฑิตวิทยาลัย 
จึงมีพันธกิจท่ีจะตองปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ใหมีความทันสมัยและเปนประโยชน 
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 
และนโยบายของรัฐบาล  โดยเนนการจัด
การศึกษาและการบูรณาการแนวคิดทางดาน
ปรัชญาและศาสนาเขากับศาสตรสมยัใหม  ให
นิสิตมี ทักษะการคิด  วิ เคราะห  วิพากษ 
วิจารณ และสามารถสังเคราะหองคความรู
ทางปรัชญาและศาสนา ตลอดถึงศาสตร
สมัยใหมในเชิงลึก  สามารถพัฒนาตนเองและ
สั งคมอย า งยั่ งยื น ได   เปนผู มี คุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งจะเปนทางเลือกหน่ึงในการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด 
๔.๐  

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

        นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการ
เปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เ พ่ือพัฒนา
จิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ และมีความคิด
วิ เ ค ราะห ทา งด านศาสนาและปรั ชญา 
โดยเฉพาะศาสตรท่ีเปนพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญา  ดวยแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตอง

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

        ตามท่ีปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปน
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและ
สังคม ไปพรอมกับการพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ และมีความคิดวิเคราะหทางดาน
ศาสนาและปรัชญา  โดยเฉพาะศาสตรท่ีเปน
ปรัชญาและศาสนา รวมท้ังศาสตรสมัยใหม 

ปรับใหสอดคลองกับนโยบาย
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสตูร   



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๕ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐) สรุปการเปลี่ยนแปลง 
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรท่ีเขาถึงแกนแทของพระพุทธศาสนา
และปรัชญา เพ่ือทําหนาท่ีผลิตงานวิจัยเชิง
บู ร ณ า ก า ร ท่ี ถ อ ด อ ง ค ค ว า ม รู ท า ง
พระพุทธศาสนานําไปสูการสรางความคิดใหม
ท่ี ทั นยุ ค ทั นสมั ย  นอกจาก น้ั น  ยั ง ต อ ง
ประกอบดวยความสามารถท่ีสําคัญไมยิ่ ง
หยอนอันไดแก ทักษะการสื่อสาร การทํางาน
เปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเสี่ยง 
การออกแบบและความสรางสรรค ความ
รับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผู อ่ืน การ
เรียนรูอยางตอเน่ือง การบริหารจัดการตนเอง 
และการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม  
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
เล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา แลวนําเสนอสวนงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือเห็นชอบและดําเนินการในข้ัน
ตอไป 

เมื่ อมหา วิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจไวเชนน้ัน  จึง
จํา เปนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ป รั ช ญ า  เ พ่ื อ พั ฒ น า นิ สิ ต ใ ห มี ค ว า ม รู
ความสามารถ แตกฉานดานปรัชญาและ
ศาสนา อันจะนําไปสูการผลิตงานวิจัยเชิง
บูรณาการระหวางปรัชญาและศาสนากับ
ศาสตร ส มั ย ใหม   นอกจ าก น้ี  ค ว าม รู
ความสามารถดังกลาวจะทําใหนิสิตเปนผูมี
ทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ  
การแกปญหา การบริหารความเสี่ยง  การคิด
สรางสรรค  ตลอดถึงความรับผิดชอบท้ังตอ
ตนเองและตอผูอ่ืน ตามแนวทางการเรียนรู
ตลอดชีวิต เปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปน
คนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและ
พัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต  ดวย
เหตุผลท่ีกลาวมาขางตน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
เล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา แลวนําเสนอสวนงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือเห็นชอบและดําเนินการในข้ัน
ตอไป 

 
๔. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตใหมีความรอบรู
เช่ียวชาญในทฤษฏีทางปรัชญาและพุทธปรัชญา 
สามารถวิจัยและพัฒนาองคความรูใหมดวยวิธีการ
ทางปรัชญา เปนนักคิดท่ีมีความใฝรู ใฝสรางสรรค
และมีวิสัยทรรศนกวางไกล เปนผูนําทางปญญา 
จิตใจและสังคม 

ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ใหเปนผูมีความใฝรู   ใฝสรางสรรค และมี
วิสัยทัศนกวางไกล ใหเปนนักคิด นักวิเคราะห 
นักวิจารณ นักวิพากษ และนักสังเคราะหองค
ความรูทางปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะพุทธ
ปรัชญา เพ่ือพัฒนามนุษยและสังคม 

ปรับใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐ พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๖ 
 

๕.  เพ่ิมเติมความสําคัญของหลักสูตร  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุค
โลกาภิวัตน  พันธกิจของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงคของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา 
 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

_ ความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได ทําใหสั งคมมนุษย
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบอยาง
มากตอมนุษยในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความจริง  ความดี และ
ความงามท่ีมนุษยเคยยึดถือ  จึงสงผลใหสังคมตองเผชิญปญหาท่ีไมสามารถ
จะแกไขไดดวยกฎหมายหรือระเบียบทางสังคม การจะแกไขปญหาดังกลาว
จําเปนจะตองจัดการศึกษาใหมนุษยเปนผูมีความสามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  โดยวิเคราะห  วิจารณ  วิพากษเรื่องความจริง ความดี และ
ความงาม  จนกระท่ังรูจักแยกแยะคุณคาท่ีสําคัญระหวางมนุษยกับมนุษย 
มนุษยกับสังคม มนุษยกับสิ่งแวดลอม  และมนุษยกับเทคโนโลยี  ซึ่งจะทํา
ใหมนุษยสามารถรูและตัดสินใจวาสิ่งใดควรทํา  สิ่งใดไมควรทํา  เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยู ในสังคมไดอยางมีความสุข  การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมี
ความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง  เพราะวิชาน้ีสอนใหมนุษยมีความรูในดาน
ความจริง  ความดี และความงาม  โดยเนนการปลูกฝงศักยภาพในดานการ
วิเคราะห วิจารณ วิพากษ และสังเคราะหองคความรูบนฐานของความจริง 
ความดี และความงาม  ผลท่ีไดจากการศึกษาวิชาน้ีจะทําใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองและสังคมใหมีความผาสุกอยางยั่งยืนได       

ปรับใหสอดคลอง
กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั และ
วัตถุประสงคของ
หลักสตูร 
 

 
๖. ปรับปรุงวัตถุประสงคของหลักสูตร  เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในยุคปจจุบันมากข้ึน 

และใหเทาทันการเปลีย่นแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน 
 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หลักสูตรใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

๑.๒.๑  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
ใหเปนผูมีความแตกฉานในหลัก
ปรัชญา มีความเช่ียวชาญใน 
พุทธปรัชญาและคมัภรี
พระพุทธศาสนา พรอมกับ      
บูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหม
ไดอยางกลมกลืน 

๑.๒.๒  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ใหเปนผูมีศลีาจารวัตรงดงาม         
มีความลึกซึ้งดานจิตภาวนา         
มีความใฝรู สรางสรรคและมี
วิสัยทัศนกวางไกล เปนตนแบบท่ี
ดีงามใหแกสังคม 

๑.๒.๓  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

๑.๓.๑  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา ใหมีความใฝรู           
ใฝสรางสรรค มีวิสยัทัศนกวางไกล 
และเปนผูมีเช่ียวชาญวิชาการดาน
ปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา  

 
๑.๓.๒  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมี
ความสามารถในการคดิ วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห         
องคความรูทางปรัชญาและศาสนาเขา
กับศาสตรสมัยใหมได 

๑.๓.๓  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

ปรับใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบายรัฐ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๗ 
 

ใหเปนผูมีความรูความสามารถใน
การศึกษา วิจัย จัดระบบขอมลู 
เพ่ือประยุกตและพัฒนาองค
ความรูทางปรัชญา 

 

สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีความรู
ความสามารถในการศึกษา วิจยั 
ประยุกต และพัฒนาองคความรูทาง
ปรัชญาและศาสนา เพ่ือพัฒนาสังคม 

๑.๓.๔  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ใหเปนผูมีคณุธรรม
จริยธรรม และเปนตนแบบท่ีดีงาม
ใหแกสังคม 

  
 ๗. ปรับโครงสรางหลักสูตร  
 - ลดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จากเดิม ๙ รายวิชา เหลือเพียง ๘ รายวิชา โดยนํารายวิชา 
๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร  ไปไวในหมวดวิชาบังคับแบบนับหนวยกิตแทน   
 

๘. รายละเอียดการปรับปรุงแกไข และเปลี่ยนแปลงโครงสราง ดังนี้ 
 ๘.๑ ปรับรหัสรายวชิาในหมวดวิชาเอก จํานวน ๒ รายวิชา คือ   
  ๑) รายวิชา ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห เปน ๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห   
  ๒) รายวิชา ๖๐๓ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห เปน ๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห 
 ๘.๒ ตัดรายวิชา จํานวน  ๗ รายวิชา ดังนี้  
  ๑) ตัดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับแบบนับหนวยกิต จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา 
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห   
   ๒) ตัดรายวิชาในหมวดวิชาเอก จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๖๐๓ ๓๐๙  สัมมนา
ปรัชญา  
   ๓) ตัดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก จํานวน ๔ รายวิชา คือ  

(๑) รายวิชา ๖๐๓ ๓๑๐ ปรชัญาวิเคราะห      
(๒) รายวิชา ๖๐๓ ๓๑๒ ปรชัญาอัตถิภาวนิยม      
(๓) รายวิชา  ๖๐๓ ๓๑๓ ปรชัญาปรากฏการณวิทยา  
(๔) ๖๐๓ ๓๑๖ เปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกกับปรัชญาตะวันตก  

  ๔) ตัดรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน แบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรชัญาเบื้องตน  

 ๘.๓ เพ่ิมรายวิชาใหม 
  ๑) เพ่ิมรายวิชาใหมในหมวดวิชาเลือก จํานวน ๔ รายวิชา คือ   

   (๑) รายวิชา ๖๐๓ ๓๒๑  จรยิศาสตรธุรกิจ  
   (๒) รายวิชา ๖๐๓ ๓๒๒  ปรชัญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม  
   (๓) รายวิชา ๖๐๓ ๓๒๓  ปรชัญาอินเดียรวมสมัย    
   (๔) รายวิชา ๖๐๓ ๓๒๔  ปรชัญาจีน  
 ๒) เพ่ิมรายวิชาใหมในหมวดวิชาพ้ืนฐาน จํานวน ๑ รายวิชา คือ ๖๐๓ ๓๒๕ การใชเหตุผล

ทางปรัชญา ๑  
๘.๔ ปรับคําอธิบายรายวิชาอยางเดียว   จํานวน ๖ รายวชิา ไดแก  



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๘ 
 

    ๑) รายวิชา ๑๐๒ ๓๐๒  การใชภาษาบาลี ๑ 
 ๒) รายวิชา ๑๐๒ ๓๐๖  การใชภาษาบาลี ๑ 
 ๓) รายวิชา ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน 
 ๔) รายวิชา ๖๐๓ ๑๐๖  อภปิรัชญาวิเคราะห 
 ๕) รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องตน 
 ๖) รายวิชา ๖๐๐ ๔๐๐  วิทยานิพนธ 
 

๙. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข 

หมวดวิชา 
โครงสรางเดิม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

โครงสรางใหม 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

วิชาบังคับ 
วิชาเอก 
วิชาเลือก 
วิชาบังคับ (ไมนับ นก.) 
วิทยานิพนธ 

๙ 
๑๒ 
๖ 

(๒๐) 
๑๒ 

๙ 
๑๒ 
๖ 

(๒๐) 
๑๒ 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ ๓๙ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๕๙ 
 

 

ตารางเปรียบเทียบ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

๑. หมวดวิชาบังคับ   

ก. วิชาบังคับ (แบบนับหนวยกิต)             (บังคับ ๙ หนวยกิต) ก. วิชาบังคับ (แบบนับหนวยกิต)            (บังคับ ๙ หนวยกิต)  

๖๐๐ ๑๐๑   พระไตรปฎกวิเคราะห                     ๓ (๓-๐-๖) 
        Tipitaka Analysis 

สาระและพัฒนาการของการรวบรวมพระธรรมวินัย
เปนพระไตรปฎก โครงสราง และสาระสังเขปของพระไตรปฎก 
วิ เคราะหหลักธรรมสําคัญท่ีเปนจุดหมายสูงสุด หลักธรรมท่ี
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม 

 

ไมมี ตัดรายวิชานี้ 

 
 

ไมมี 

๖๐๐ ๑๒๑ พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก   ๓ (๓-๐-๙)
  Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  วิชานี้เนนการศึกษาแนวคิดสําคัญทางปรัชญา
เรื่อง อัตตา อนัตตา จิต เจตสิก รูป นิพพาน สวรรค นรก ความดี 
ความชั่ว สังคม รัฐ และการปกครอง โดยอาศัยกรอบแนวคิดหลัก 
คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร  ใน
พระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 
 

รายวิชาใหม 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๐ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

๖๐๐ ๑๒๐   พุทธปรัชญา                                ๓ (๓-๐-๖) 
        Buddhist Philosophy 

 ประวัติและพัฒนาการของแนวคิดในพุทธปรัชญา
สํานักตางๆ คือเถรวาท สรวาสติวาท  เสาตรานติกะ มาธยมิก โยคา
จาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระ เปรียบเทียบแนวคิดหลัก
ของสํานักปรัชญาเหลานี้ท้ังในแง อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริย
ศาสตร 
 

๖๐๐ ๑๒๐ พุทธปรัชญา                       ๓ (๓-๐-๙)
  Buddhist Philosophy 
  ศึกษาประวัติและพัฒนาการของแนวคิดในพุทธ
ปรัชญาสํานักตางๆ คือ เถรวาท สรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธ
ยมิก โยคาจาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระ เปรียบเทียบ
แนวคิดหลักของสํานักปรัชญาเหลานี้ท้ังในแง อภิปรัชญา ญาณ
วิทยา และจริยศาสตร 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 

๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา       ๓ (๓-๐-๖)
  Research Methodology in Philosophy 
  ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและ
ข้ันตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะหขอมูล  
ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะดาน
คุณภาพซ่ึงเหมาะกับสาขาวิชาปรัชญา เชน การเลือกหัวขอวิจัยทาง
ปรัชญา การต้ังคําถามเพ่ือการวิจัย การคนควาและรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย 
 

๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา      ๓ (๓-๐-๙)
  Research Methodology in Philosophy 
  ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและ
ข้ันตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะหขอมูล  
ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะดาน
คุณภาพซ่ึงเหมาะกับสาขาวิชาปรัชญา เชน การเลือกหัวขอวิจัย
ทางปรัชญา การตั้งคําถามเพ่ือการวิจัย การคนควาและรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย  
 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

ข. วิชาบังคับ (แบบไมนับหนวยกิต)        (บังคับ ๑๕ หนวยกิต) ข. วิชาบังคับ (แบบไมนับหนวยกิต)      (บังคับ ๑๕ หนวยกิต)  
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ     ๓ (๓ -๐ -๖)
  English 
  ฝกการใชภาษาอังกฤษ ใหเกิดความชํานาญท้ัง ๔ 
ดาน คือ ดานการเขียน การพูด การอาน การฟง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ          ๓ (๓-๐-๙)
  English  
  ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษ ใหเกิดความ
ชํานาญท้ัง ๔ ดาน คือ  ดานการเขียน การพูด การอาน การฟง 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๑ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

เนนการอภิปรายในหัวขอคําสอนของพระพุทธศาสนา เชน ศีล ๕ 
พระรัตนตรัย ไตรลักษณ อริยสจั ๔ อริยมรรคมีองค ๘ ปฏิจจสมุป
บาท กรรมและการเกิดใหม 
 

โดยเฉพาะอยางยิ่ ง เนนการอภิปรายในหัวขอ คําสอนของ
พระพุทธศาสนา เชน  ศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ อริยสัจ ๔ 
อริยมรรคมีองค ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรมและการเกิดใหม 
 

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน   ๓(๓-๓-๖)
  Buddhist Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ี
ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฏก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิ
เสส  รวมท้ังรูปแบบการปฎิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ใน
สังคมไทย โดยเนนศึกษาอารมณของสมถกรรมฐานและวิปสสนา
กรรมฐาน ลําดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจาก
การเจริญกรรมฐาน ไดแกสมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน 
 

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน       ๓ (๓-๓-๖) 
 Buddhist Meditation 
  ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน
ท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก โดยเนนศึกษาสติปฏฐาน ๔  
รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย 
ลําดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ  ๓ (๓-๐-๖)
  Seminar on Thesis 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการเขียน
วิทยานิพนธ  การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การตีความใน
เชิงพรรณนา การอางอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการ
นําเสนอวิทยานิพนธ 

๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ ๓ (๓-๐-๙) 
 Seminar on Thesis 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการเขียน
วิทยานิพนธ  การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การตีความใน
เชิงพรรณนา การอางอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและ
วิธีการนําเสนอวิทยานิพนธ 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 

๑๐๒ ๓๐๒   การใชภาษาบาลี ๑  ๓(๓-๐-๖)
  Usage of Pali I 
  การพูด อาน เขียน ภาษาบาลีในระดับพ้ืนฐาน 

๑๐๒ ๓๐๒   การใชภาษาบาลี ๑               ๓ (๓-๐-๙)
  Usage of Pali I 
  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๒ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

และแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาบาลี โดย
ใชหนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 

เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริยศาสตร 
เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค  

 

๑๐๒ ๓๐๖   การใชภาษาบาลี ๒  ๓(๓-๐-๖)
  Usage of Pali II 
  การพูด อาน เขียน ภาษาบาลี ตอจากการใชภาษา
บาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษา
บาลี โดยใชหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ 

๑๐๒ ๓๐๖   การใชภาษาบาลี ๒             ๓ (๓-๐-๙)
  Usage of Pali II 
  ศึกษาภาษาบาลี โดยเนนแนวคิดทางปรัชญา 
เชน แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริยศาสตร 
เปนตน ท่ีปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๒. หมวดวิชาเอก                                  (๑๒ หนวยกิต) ๒. หมวดวิชาเอก                                   (๑๒ หนวยกิต)  
ก. หมวดวิชาเอกแบบนับหนวยกิต ก. หมวดวิชาเอกแบบนับหนวยกิต  
๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห         ๓ (๓-๐-๖)
  Analytic Metaphysics 
  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฏีความจริง
ในปรัชญาตะวันตกเชน แนวคิดของเพลโต, อาริสโตเติล, เรอเนเดส
การดส, บารุก สปโนซา, กอตตฟริค วิลเฮลม ไลบนิช, จอรจเบิรก
ลีย, เดวิด ฮูม, อิมมานูเอลคานต, เกออรก วิลเฮลม ฟรีดริช เฮเกล 
และปรัชญาตะวันออกเชน ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และพุทธ
ปรัชญา รวมท้ังการปฏิเสธอภิปรัชญาโดยนักปฏิฐานนิยม และ
แนวโนมในอนาคตของอภิปรัชญา 

๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห         ๓ (๓-๐-๙)
  Analytic Metaphysics 
  ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความ
เปนจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เชน แนวคิดของเพลโต 
อริสโตเติล วัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัติ
นิยม (Pragmatism) สัจนิยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ 
(Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน  โยคาจาร อภิปรัชญาใน
พุทธปรัชญา ปญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : 
ทัศนะของนิยัตินิยม (Determinism) อนิยัตินิยม (Indeterminism) 
และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ปญหาเรื่องเวลาวา
เวลามีจริงหรือไม (Is time real?) ความเปนจริง (Reality) ในพุทธ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๓ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

ปรัชญาสํานักมัธยมิก (Madhyamika) ความเปนจริง (Reality) ใน
พุทธปรัชญาสํานักโยคาจาร  

๖๐๓ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห  ๓ (๓-๐-๖)
  Analytic Epistemology 
  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฎีความรูของ
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสํานักตางๆ ในประเด็นเรื่อง
ธรรมชาติของความรู ท่ีมาของความรู  มาตรฐานในการตัดสิน
ความรู ลักษณะของความเชื่อและความม่ันใจ โดยเปรียบเทียบกับ
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญา 

๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห ๓ (๓-๐-๙) 
 Analytic Epistemology 
  ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฎีความรูของ
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสํานักตางๆ ในประเด็นเรื่อง
ธรรมชาติของความรู ท่ีมาของความรู  มาตรฐานในการตัดสิน
ความรู ลักษณะของความเชื่อและความม่ันใจ โดยเปรียบเทียบกับ
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  

ปรับรหัสรายวิชา 

๖๐๓ ๓๐๘  จริยศาสตรวิเคราะห   ๓ (๓-๐-๖)
  Analytic Ethics 
  ศึกษาจริ ยศาสตร ในปรั ชญาตะวั นตกและ
ตะวันออกสํานักตางๆ เชน สํานักสัมพัทธนิยม และสํานักสัมบูรณ
นิยม แนวคิดเรื่องความดีงามสูงสุดของชีวิต เกณฑตัดสินความดี-ชั่ว  
ทางจริยศาสตร ทฤษฎี อภิจริยศาสตร (Metaethics) และวิเคราะห
ประเด็นปญหาทางจริยศาสตรรวมสมัย เชน ปญหาการทําแทง การ
ฆาตัวตาย การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต การทําสําเนา
พันธุกรรม (cloning) และการวิจัยเซลลตนแบบ (Stem Cell 
Research) โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตรใน
พุทธปรัชญา 
 

๖๐๓ ๒๐๘  จริยศาสตรวิเคราะห ๓ (๓-๐-๙) 
 Analytic Ethics 
  ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันตก เชน 
ประโยชนนิยม (Utilitarianism) กรณียธรรม (Deontology)  
อัตตนิยม (Egoism) เนนศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต 
เกณฑตัดสินความดี (Good) ความชั่ว (Bad) ความถูก (Right) 
ค ว ามผิ ด  (Wrong)  นอกจ ากนี้ ยั ง ศึ กษ าอภิ จ ริ ย ศ าสต ร 
(Metaethics) และศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันออก  
เชน พุทธจริยศาสตร จริยศาสตรของเชน เปนตน  พรอมกับ
วิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยศาสตรรวมสมัย เชน ปญหาการ
ทําแทง การฆาตัวตาย การุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต การทํา
สําเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลลตนแบบ (Stem 
Cell Research) โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริย

ปรับรหัสรายวิชาและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๔ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

ศาสตรในพุทธปรัชญา  
 

๖๐๓ ๓๐๙  สัมมนาปรัชญา              ๓ (๓-๐-๖)
  Seminar on Philosophy 
  สัมมนาปญหาปรัชญาใหครอบคลุมประเด็นปญหา
ทางอภิปรัชญา เชน ปญหาเรื่องความมีอยูของพระเจา ปญหาเรื่อง
ชีวิต ปญหาเรื่องความชั่วราย ประเด็นปญหาทางญาณวิทยา เชน 
ปญหาเก่ียวกับความรูเรื่องโลก ปญหาความรูเรื่องอัตตา ปญหาเรื่อง
ความจริง และปญหาเรื่องวิธีการเขาถึงความจริง ประเด็นปญหา
ทางจริยศาสตร เชน ปญหาเรื่องเจตจํานงเสรี ปญหาเรื่องการตัดสิน
ความจริง และปญหาเรื่องสิทธิหนาท่ี 

 
 
 

ไมมี 

ตัดรายวิชานี ้

 
- 

๖๐๓ ๓๑๕  สุนทรียศาสตร       ๓ (๓-๐-๙) 
 Aesthetics 
  ศึกษาทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรตะวันตกและ
ตะวันออก เชน ทฤษฎีอัตวิสัย (Subjective) ปรวิสัย (Objective) 
สัมพัทธวิสัย (Relativism) อารมณนิยม (Emotionalism) พรอม
ท้ังเกณฑตัดสินทางสุนทรียะ ประสบการณสุนทรียะ โดยศึกษา
แนวคิดเรื่องความงามผานภาพจิตรกรรม ประติมากรรม 
ศิลปกรรมคีตศิลป ทัศนศิลป 2 8(Visual arts) รวมท้ังวัตถุสุนทรียะ 
ศิลปวิจารณ และศิลปวิจักษ   

แทนรายวิชา 
๖๐๓ ๓๐๙  
สัมมนาปรัชญา 

ข. หมวดวิชาเอกไมนับหนวยกิต   
๘๐๒ ๒๐๙  สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) ๘๐๒ ๒๐๙  สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา  ๓ (๓-๐-๙) ปรับคําอธิบายรายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๕ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

 Seminar on Problems of Philosophy of 
Religions 

  สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา เชน ปญหา
เก่ียวกับพระเปนเจา กรรมและนิพพาน ภาษาศาสนา ประสบการณ
ทางศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเชื่อและความจริงทาง
ศาสนากับความรูทางวิทยาศาสตร ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ี
เก่ียวของกับรายวิชาอยางนอย ๓ ประเด็น แลวจัดทําโครงราง
รายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล และเสนอ
ผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 

 Seminar on Problems of Philosophy of 
Religions 

  สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา เชน ปญหา
เ ก่ี ย ว กับพระ เป น เ จ า  ก ร รมและนิ พพาน  ภาษาศาสนา 
ประสบการณทางศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเชื่อและ
ความจริงทางศาสนากับความรูทางวิทยาศาสตร  ในการศึกษา
รายวิชานี้  นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาอยาง
นอย ๑ ประเด็น แลวจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา 
รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารยประจําวิชา 

๓. หมวดวิชาเลือก                      (ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต) ๓. หมวดวิชาเลือก                      (ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต)  
๖๐๓ ๓๑๐  ปรัชญาวิเคราะห  ๓ (๓-๐-๖)
  Analytic Philosophy 
  ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาวิเคราะหคนสําคัญ 
เชน เบอรทรันดรัสเซลล ลุดวิกวิตเกนสไตนกิลเบิรตไรล และศึกษา
วิเคราะหแนวคิดของนักปรัชญาสําคัญ เชน อาริสโตเติล พลาโต 
และโธมัสฮอบส 
 

 

 
ไมมี 

ตัดรายวิชานี้ 

๖๐๓ ๓๑๑  ตรรกศาสตรสัญลักษณ   ๓ (๓-๐-๖)
  Symbolic Logic 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของ
ตรรกศาสตรสัญลักษณ ความหมายของญัตติ (Proposition) ชนิด

๖๐๓ ๓๑๑ ตรรกศาสตรสัญลักษณ ๓ (๓-๐-๙) 
 Symbolic Logic 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของ
ตรรกศาสตรสัญลักษณ ความหมายของญัตติ (Proposition) ชนิด

ไมเปลี่ยนแปลง 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๖ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

ของญัตติ คาความจริง (Truth Value) การอางเหตุผล 
(Argument) และความสมเหตุสม ผล (Validity) การทําสัญลักษณ 
การใช ตารางความจริงและวิธีพิสูจน ความสมเหตุสมผลชนิดตาง ๆ 
เชน วิธีนิรนัยธรรมชาติ (Natural Deduction) วิธีพิสูจนโดยการ
สมมติเง่ือนไข (Conditional Proof) และวิธีพิสูจนโดยออม 
(Indirect Proof) 
 

ของญัตติ คาความจริง (Truth Value) การอางเหตุผล 
(Argument)  และความสมเหตุสม ผล (Validity) การทํา
สัญลักษณ  การ ใช  ตารางความจริ งและวิ ธี พิ สู จน  ความ
สมเหตุสมผลชนิดตาง ๆ เชน วิธีนิรนัยธรรมชาติ  (Natural 
Deduction) วิธีพิสูจนโดยการสมมติเง่ือนไข (Conditional 
Proof) และวิธีพิสูจนโดยออม (Indirect Proof) 

๖๐๓ ๓๑๒  ปรัชญาอัตถิภาวนิยม   ๓ (๓-๐-๖)
  Philosophy of Existentialism 
  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญของนัก
คิดกลุมอัตถิภาวนิยม เชน ภาวะมนุษย เสรีภาพ กาละ ในปรัชญา
ของเซอเรน เกียรเกการด, เฟดริกนิตสเช, คารล จัสเปรส, การเบรี
ยล มารเซล, มารตินไฮเดกเกอร, อัลแบรตกามูสและฌอง-ปอล
ซาตร และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรากฏการณวิทยา
กับอัตถิภาวนิยม 

 
 

ไมมี 

ตัดรายวิชานี้ 

 
 
 
 

ไมมี 

๖๐๓ ๓๒๒ ปรชัญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม 
                                                              ๓ (๓-๐-๙) 
                Philosophy of Phenomenology                                                 
                and Existentialism         
               ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญของนักคิด
กลุมอัตถิภาวนิยม เชน ปรัชญาของเซอเรน เกียรเกการด  เฟดริก 
นิตสเช คารล จัสเปรส  มารติน ไฮเดกเกอร   อัลแบรต  กามูส  

เพ่ิมรายวิชาใหม 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๗ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

และฌอง -ปอล  ซาตร  และ ศึกษาแนวความ คิดสํ า คัญใน
ปรากฏการณวิทยา เชน การมุงอารมณ (Intentionality) สารัตถะ 
การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental 
Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซ เบรนทาโน เอดมุนดฮุสเซิรล มารติน 
ไฮเดกเกอร แมรโล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร  ท้ังนี้ ใหวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปรากฏการณวิทยากับอัตถิภาวนิยม เพ่ือให
เหน็พัฒนาการทางดานแนวคิดดวย 

๖๐๓ ๓๑๓  ปรากฏการณวิทยา          ๓ (๓-๐-๖)
  Phenomenology 
  ศึกษาแนวความคิดสําคัญในปรากฏการณวิทยา 
เชน การมุงอารมณ (Intentionality) สารัตถะ การลดทอน 
(Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ใน
ปรัชญาของฟรันซเบรนทาโน เอดมุนดฮุสเซอรลแมรโล ปองตี 
และฌอง-ปอลซาตร 
 

 
 

ไมมี 

ตัดรายวิชานี้ 

 
 
 

ไมมี 

๖๐๓ ๓๒๑    จริยศาสตรธุรกิจ       ๓ (๓-๐-๙) 
  Business Ethics   
     ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาธุรกิจ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปาหมายและคุณคาสูงสุดของการทําธุรกิจ โดย
เนนจริยศาสตรธุรกิจในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก เชน คารล 
มารกซ อดัม สมิท  เปนตน จริยศาสตรธุรกิจในพุทธจริยศาสตร  
ธุรกิจทุนนิยม  ธุรกิจเสรีนิยม ธุรกิจสังคมนิยม  ความรับผิดชอบ

เพ่ิมรายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๘ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

ตอสังคมขององคกร จริยศาสตรธุรกิจกับสิ่งแวดลอม จริยศาสตร
กับเครือขายออนไลน  จริยศาสตรคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร      
 

๖๐๓ ๓๑๔  ปรัชญาการเมือง   ๓ (๓-๐-๖)
  Political Philosophy 
           ศึกษาปรัชญาการเมืองของนักปรัชญาสําคัญ เชน 
ขงจื้อ, พลาโต, อาริสโตเติล, จาณักยะ, โธมัสฮอบส, จอหน ล็อค, 
ฌอง-ฌักสรุสโซ, เก-ออกร เฮเกล, นิคโคไล มาเคียเวลลี, คารล มา
รกซ, มหาตมะ คานธี, ดร.อัมเบกการ, พุทธทาสภิกขุและศึกษา
วิเคราะหแนวความคิดเก่ียวกับกําเนิดของสังคม และสังคมในอุดม
คติของศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา 

 

๖๐๓ ๓๑๔      ปรัชญาการเมือง ๓ (๓-๐-๙) Political 
Philosophy 
  ศึกษาแนวคิดทางการเมืองของนักปรัชญา
ตะวันตกและนักปรัชญาตะวันออก เชน แนวคิดเรื่องรัฐ แนวคิด
เรื่องรัฐาธิปตย แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่องการออกกฎหมาย 
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องธรรมาธิปไตย แนวคิดเรื่อง
สังคมนิยม แนวคิดเรื่องเผด็จการนิยม แนวคิดเรื่องธัมมิกสังคม
นิยม โดยเลือกแนวคิดสําคัญของนักปรัชญา เชน ขงจื่อ พลาโต   
อาริสโตเติล โธมัส ฮอบส จอหน ล็อค ฌอง-ฌักส รุสโซ  มาเคีย
เวลล ีคารล มารกซ  มหาตมะ คานธ ีดร.อัมเบกการ พุทธทาสภิกขุ  

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๖๐๓ ๓๑๕  สุนทรียศาสตร    ๓ (๓-๐-๖)
  Aesthetics 
  ศึกษาทฤษฎีสุนทรียศาสตรทางปรัชญา ท่ีวาดวย
เรื่องสุนทรียะ เกณฑตัดสินทางสุนทรียะ ประสบการณสุนทรียะ 
เชน สุนทรียะทางดานภาพจิตรกรรม ประติมากรรมและคีตศิลป 
รวมท้ังวัตถุสุนทรียะ ศิลปวิจารณ และศิลปวิจักษ โดยเปรียบเทียบ
กับสุนทรียศาสตรเชิงพุทธ 

 
ไมมี 

ยายวิชานี้ไปอยูในหมวด
วิชาเอก แบบนับหนวยกิต 

๖๐๓ ๓๑๖ เปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกกับปรัชญา  ตัดรายวิชานี ้



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๖๙ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

ตะวันตก                               ๓ (๓-๐-๖) 
  Comparison of Eastern and Western 

Philosophies 
           ศึกษารูปแบบและวิธีการใชความคิดเชิงวิเคราะห
ในวัฒนธรรมทางวิชาการของตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะ
การคิดหาความจริงแบบวิเคราะห แยกแยะ ลดทอนองคประกอบ
ของสิ่งตางๆ ในวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ
ตะวันตก แนวคิดเรื่องชีวิต พระเจา โลก จักรวาล ความจริงสูงสุด 
และความดีงามสูงสุด โดยเปรียบเทียบกับความคิดเชิงวิเคราะหของ
ตะวันออกคือพระพุทธศาสนา เชน การคิดแบบแยกแยะชีวิต
ออกเปนขันธ ๕ เพ่ือแสดงใหเห็นความเปนอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตาของชีวิต รวมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเชิง
วิเคราะหกับความคิดเชิงสังเคราะห (Synthetic Thoughts) และ
ความคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thoughts)   

 
ไมมี 

 
 

ไมมี 

๖๐๓ ๓๒๔       ปรัชญาจีน         ๓ (๓-๐-๙) 
Chinese Philosophy 
  ศึกษาแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของมนุษย 
ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของเตา แนวคิดเรื่องหยิน-
หยาง  ความรักสากล  สวรรค สวัสดิการสังคม  สํานักกฎหมาย
นิยม (Legalism) แนวคิดเรื่องการศึกษา แนวคิดวาดวยความดี 
ความชั่ว โดยเนนศึกษานักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดและการ
พัฒนาทางสังคม เชน ขงจื่อ  เมงจื่อ เหลาจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ 

เพ่ิมรายวิชาใหม 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๐ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

เปนตน    
 
 

ไมมี 

๖๐๓ ๓๒๓ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย 
 ๓ (๓-๐-๙) Contemporary Indian Philosophy  
  ศึกษาปรัชญาอินเดียรวมสมัย เชน แนวคิดวา
ดวยความจริง ธรรมชาติของมนุษย วิถีแหงความรู ทฤษฎีวาดวย
มายา ศาสนากับศีลธรรม การเกิดใหมและธรรมชาติของกรรม 
ธรรมชาติของอันติมสัจจ ชะตากรรมของมนุษย โดยเลือกนัก
ปรัชญาผูมีความโดดเดน เชน สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ   
ฐากอร  มหาตมะ คานธี ศรีอรพินโท กฤษณะจันทระ ภัททาจารยะ 
ราธะกฤษณัน  โมฮัมมัด  อิคบัล กฤษณะมูรติ   
 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

๖๐๓ ๓๑๗  ปรัชญาวิทยาศาสตร   ๓ (๓-๐-๖)
  Philosophy of Science 
  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาท่ีเปนรากฐานของ
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะปรัชญาสํานักปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ 
(Logical Positivism) ของกลุมเวียนนา (Vienna Circle) สํานัก
ประสบการณนิยม (Empiricism) และปรัชญาฟสิกสใหม เชน 
ทฤษฎีควอนตัมฟสิกส ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป (General Theory 
of Relativity) และทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) 
ของอัลเบิรต ไอสไตน 

 

๖๐๓ ๓๑๗  ปรัชญาวิทยาศาสตร   ๓ (๓-๐-๖)
  Philosophy of Science 
  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาท่ีเปนรากฐานของ
วิทยาศาสตร  โดยเฉพาะปรัชญาสํานักปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ 
(Logical Positivism) ของกลุมเวียนนา (Vienna Circle) สํานัก
ประสบการณนิยม (Empiricism) และปรัชญาฟสิกสใหม เชน 
ทฤษฎีควอนตัมฟสิกส  ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป (General 
Theory of Relativity) และทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of 
Relativity) ของอัลเบิรต ไอสไตน 
 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๑ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

๖๐๓ ๓๑๘  ปรัชญาการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖)
  Philosophy of Education 
  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในฐานะเปนรากฐาน
การศึกษา การจัดหลักสูตรและระบบการศึกษาท่ีสัมพันธกับอุดมคติ
ของชีวิต การเรียนรู และการพัฒนามนุษย เชน ปรัชญาการศึกษา
สํานักปฏิบัตินิยม (Pragmatism) สํ านัก อัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) สํานักสารัตถนิยม (Essentialism) และปรัชญา
การศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาในโลกปจจุบันรวมท้ังปรัชญา
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 

๖๐๓ ๓๑๘  ปรัชญาการศึกษา          ๓ (๓-๐-๖)
  Philosophy of Education 
  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในฐานะเปนรากฐาน
การศึกษา การจัดหลักสูตรและระบบการศึกษาท่ีสัมพันธกับอุดม
คติของชีวิต การเรียนรู  และการพัฒนามนุษย เชน ปรัชญา
การศึกษาสํานักปฏิบัตินิยม (Pragmatism) สํานักอัตถิภาวนิยม 
(Existentialism)  สํานักสารัตถนิยม (Essentialism) และปรัชญา
การศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาในโลกปจจุบัน รวมท้ังปรัชญา
การศึกษาของพุทธปรชัญา 
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๔.  วิชาบังคับพ้ืนฐาน      
๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน          ๒ (๒-๐-๔) 

Introduction to Philosophy 
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา 
ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร และ
สาระสํา คัญของปรัชญาสาขาตางๆ พัฒนาการของปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
 
 
 

  
 

ไมมี 

ตัดรายวิชานี้ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๒ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปการเปล่ียนแปลง 

 
 

ไมมี 

๖๐๓ ๓๒๕  การใชเหตุผลทางปรัชญา ๑                 
 ๓ (๓-๐-๙) 
  Philosophical Reasoning 1  

ศึกษาหลักการและวิธีการใชเหตุผลแบบนิรนัย 
(Deductive) และอุปนัย (Inductive) แบบเปรียบเทียบ วิธีการให
เหตุผลแบบมิลล เหตุผลวิบัติ (Fallacy) โดยศึกษากรณีตัวอยาง
งานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ของนัก
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แลวพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิง
วิเคราะห วิพากษ ประเด็นปญหาตามกรอบการใหเหตุผลนั้นๆ  
 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

๕. วิทยานิพนธ    
๖๐๐ ๔๐๐   วิทยานิพนธ                ๑๒ หนวยกิต 
  Thesis 

เปนโครงการวิจัยเฉพาะบุคคล โดยการเขียนวิจัย
ทางปรัชญาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับปรัชญา นําเสนอ
วิทยานิพนธ และการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในหนังสือหรือ
วารสารวิชาการ 
 

๖๐๐ ๔๐๐   วิทยานิพนธ          ๑๒ หนวยกิต 
  Thesis 

     วิชานี้เปนโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล 
นิสิตตองทําวิจัย เริ่มตั้งแตการหาประเด็นปญหา การเขียนโครง
ราง  การสอบโครงราง การเขียนวิจัยจนสําเร็จแลวนําเสนอสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ และการตีพิมพบทความวิจัย ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ 
และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๔ 
 

 
 

 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่ี ๑๒๐ /๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

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

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 

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



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๕ 
 

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

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

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

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปฏกศึกษา 

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



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๖ 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

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

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

สั่ง ณ วันท่ี   ๒๔      เดือน   กุมภาพันธ  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 

 
 

(พระพรหมบัณฑิต) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 
ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๘ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  

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

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

๔. สังกัด-สถานที่           หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา คณะพทุธศาสตร   
ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

ป.ธ.๓ (ภาษาบาลี) ๒๕๒๙ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๓๑ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 

    ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑.  ศาสนากับคนรุนใหม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   

  ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาวทิยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
  ๖.๓ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

ที่                 วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. สัมมนาพทุธปรัชญาในพระไตรปฎก มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 

๑ อาจารยประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  
                                                           



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๗๙ 
 

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

    ๗.๑ งานวิจัย 

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

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

 
 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

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

๒. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. ๒๕๕๗. ทัศนะวาดวยเร่ืองระบอบการปกครองที่ดี. ตีพิมพในวารสาร
บัณฑิตศึกษา งานประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗. 

๓. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. ๒๕๕๘.  Why should Thai people have to observe the Five 
precepts? Presented on 29th May, 2015. In Buddhist Conference held by 
Graduate School, MCU. Wangnoi Ayuththaya, Thailand. 

 

     ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

๑. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. ๒๕๕๒. แกปญหาแกทุกขยุคไอ.เอ็ม.เอ็ฟ. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

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

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๐ 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๑ 
 

๒. รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร๒ 
 

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

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

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

 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. พระวินัยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๖.๒ ประสบการณสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. สัมมนาพระไตรปฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. งานนิพนธทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 

 ๗.๑ งานวิจัย 
๑. สมิทธิพล เนตรนิมิตร. ๒๕๕๘. การศึกษาวิเคราะหชาดกในเชิงสหวิทยาการ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒ อาจารยประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  
                                                           



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๒ 
 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 
 
๑.สมิทธิพล เนตรนิมิต. ๒๕๕๖. อารยัน  อรหันต : คนละความหมายเดียวกัน. สารนิพนธพุทธศาสตร

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

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

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

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

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

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

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

ไพรส. 
   
๘. กรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๓ 
 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๔ 
 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.๓ 
 

 

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

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

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑.   พระไตรปฎกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
 ๖.๒  ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. Ancient Indian Philosophy มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Mahayana Buddhist Philosophy มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. Independent Study on Philosophy มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. Philosophical Analysis of Social Current 

Problems 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 
 

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

 

๓ อาจารยประจําหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)  
                                                           



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๕ 
 

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

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

๗.๑ งานวิจัย 
 

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

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

 
๗.๒ บทความทางวิชาการ 

 
๑. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๕๕. พุทธปรัชญากับปญหาเรื่องความดี,  บัณฑิตศาสน  

มมร  ฉบับท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-มีนาคม ๒๕๕๕. 
๒. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๕๘.The Five Domains of Learning in Thailand  

Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HED): A Buddhist 
Philosophical Investigation ใน “Buddhism and World Crisis”, The 1st MCU 
International Academic Conference (MIAC), 29th May 2015. 

๓. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๕๙. Human Nature and Peace: Theravãda  
Buddhist Philosophical Investigation The 2st MCU International Academic 
Conference (MIAC), 29th May 2016. 

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

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



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๖ 
 

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

๗. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร.  ๒๕๖๐. A Concept of Dhamma in DR. B. R.  
Ambedkar’s Viewpoint with Special Reference to Buddhist Scriptures, 
International Conference, Acharya Nagarjuna University, February 24-25, 2017, 
Andhra Pradesh, India. 

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

๙. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. ๒๕๖๐. The role of Buddhist ethics and  
communication in the contemporary world crisis, International Seminar on 
Communication, Tourism, Culture, Law and Social Science, June 2nd 2017, 
organized by Kementerian Agama Institute Hindu Dharma Negeri Denpasar, 
Fakultas Dharma Duta, Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur Bali, Indonesia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๗ 
 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๘ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
  

บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง) 
 

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

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

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

๒๕๓๘ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

มหาวิทยาลัยมัทราส  ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลัยมัทราส  ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณในการสอนปริญญาตรี 
   ท่ี                       วิชา         มหาวิทยาลัย 
    ๑ ปรัชญาเบื้องตน คณะพุทธศาสตร  มจร. 
    ๒ ประวัติพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร  มจร. 
 
 ๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาโท 

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

 
 ๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

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

  - 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๘๙ 
 

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

มหาวิทยาลัยสงฆ ผานการบูรณาการความรูเรื่องปรัญชาเศรษฐกิจพอพียง ในประเทศไทย
และกลุมประเทศ CLMV” (Development of Buddhist ASEAN Curriculum of 
Sangha University Integrated with Sufficiency Economic Philosophy of 
Thailand and CLMV countries) ระยะเวลา ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ไดรับทุนวิจัยจาก
สํานักงานสนับสนุนกองทุนเพ่ือการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๔.๓ บทความ 

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

กรณีศึกษา, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจาํป ๒๕๕๙.   

๒. PhraRajvaramethi,Dr., PhraTikumporn Dhammajoto Rodkhunmuang, Dr. Lampong 
Klomkul. Educational Management in ASEAN Community: A Case Study of 
Education in Singapore. International Conference Program, March 31, 2017. 
Khon Kaen, Thailand.  
pp. 96-110.   

๓. PhraSophonphatthanabundit, PhraRajvaramethi, Dr., Dr.Sompong Chasingkaew, Adun 
Lanwong, The Two Truths inBuddhist Thought. International Conference 
Program, March 31, 2017. Khon Kaen, Thailand. pp. 111-122.   

๔. PhraRajvaramethi, Dr., Dr. Suwin Tongpan, Dr.Nites Sanannaree, Chayun Boonpiyo, 
Dr.Chanchai Huadri, Dr.Surapol promgun, Supot Kaewphaitoon, The Model 
and Process to Create Strength of Villages- Monasteries-Schools on The 
Problems-Addictive Drug Tackling According to Buddhism in The North 
Eastern Region. International Conference Program, March 31, 2017. Khon 
Kaen, Thailand. pp. 177-184.   

๕. เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาเซียน”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๖. เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุสลาอัปสรา” ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

๗. เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขใหประชาชน”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๐ 
 

๘. เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเวียดนาม พรหมจรรยสันโดษ”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเดอะนิวเมียนมาร สิปปะพลัง”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ

 ฉบับวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความยิ่งใหญในการปฏิวัติพันธุกรรม”  ในคอลัมนทัศนะวิจารณ 

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 

 
๒. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ, ดร. (ยุนิรัมย) 

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

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๕.ประวัติการศึกษา 

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

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

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

 
   ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๑ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๒ 
 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๓ 
 

 
๓. พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป, ดร. (เขียนวงศ) 

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

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

 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 
๑. พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป. กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพ่ือ

ความสมานฉันทในสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร, ๒๕๖๐. 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๔ 
 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 
๑. พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป.  “การบูรณาการโยนิโสมนสิการสูการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง

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

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

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

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

วิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ หนา  ๔๘๙-๕๒๔. 
๕.Ven. Phramaha Pairat Khienwong  “Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship 

as Path to Liberation”  in  International Journal of Buddhist Thought & 
Culture Vol. 25, September 2015, pp. 123-141; 
http:/dx.doi.org/10.1689/IJBTC.25.6 

 
๔. ศ.ดร. สมภาร พรมทา 

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

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

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

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
  

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. มนุษยกับศาสนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๕ 
 

๒. การใชเหตุผล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๓. พุทธปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปฎก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปฎก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๓. สัมมนาปรัชญาอินเดีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๔.   
  

๖.๓ ประสบการณในการสอนปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. เรื่องเฉพาะในพุทธปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับศาสตรวาดวยการใชเหตุผล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 
     ๗.๑ งานวิจัย 

 
๑. Somparn Promt. 2015.  The Foundation of Buddhist Environmental Ethics.     

ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอแบค. 
๒. Somparn Promta. 2016. Life Sceinces and Lifestye from a View of Buddhism. 

ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย. 
  
     ๗.๒ ผลงานทางวิชาการ  
 - 
  ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 
       ๗.๓.๑ ภาษาไทย 
๑. สมภาร พรมทา, ศ.ดร. ๒๕๖๐. นิติปรัชญา, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวารสารปญญา. 
๒. สมภาร พรมทา, ศ.ดร. ๒๕๖๐. แกนเดิมของพุทธปรัชญา. เลมท่ี ๑, กรุงเทพมหานค: สํานักพิมพ

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

ปญญา. 
 
  ๗.๓.๒ ภาษาอังกฤษ 
๑.Somparn Promta, An Essay Concerning Buddhist Ethics, second edition, Bangkok: 

Wisdom Magazine Publishing House, 2017’ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๖ 
 

 
๒.Somparn Promta, Wisdom and Politics, second edition, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing  House, 2017.  
๓. Somparn Promta, Instinct and Morality, second edition, Bangkok: Wisdom Magazine 

Publishing House, 2017. 
๔. Somaparn Promta, Buddhism and Art, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 

2015. 
๕. Somparn Promta, Silence of the Buddha, second edition, Wisdom Magazine 

Phulishing House,  2017.  
๖. Somparn Promta, The Brain and the Soul, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing 

House, 2015. 
๗.Somparn Promta, Philosophy and Language, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing 

House, 2015. 
๘.Somparn Promta, The Metaphysics of Buddhist Environmental Ethics, Bangkok: 

Wisdom Magazine  Publishing House, 2015. 
๙.Somparn Promta, We Are What We Eat, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 

2016. 
๑๐.Somparn Promta, Enlightened Life, Bangkok: Wisdom Magazine Publishing House, 

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

Publishing House,  2015. 
 
๘. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๘ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 
 

๑.พระครูภาวนาโพธิคุณ, (สมชาย กนฺตสโีล), ผศ.ดร 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ         พระครูภาวนาโพธิคุณ, (สมชาย กนฺตสีโล), ผศ.ดร.            

๒. ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ        ปรัชญา และศาสนา  

๔. สังกัด-สถานที่           หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา  

ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (ศาสนา) ๒๕๓๔ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

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

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 

    ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑  พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

๒ พุทธธรรมแนวประยุกต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

   

  ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑ วิปสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 
 

  ๖.๓ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

ที่                 วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑ งานวชิาการภาษาอังกฤษเพือ่การวิจัย

เชิงปรัชญา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๙๙ 
 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

๑) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)ศึกษาบทบาทการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของสํานักปฏิบัติธรรม

ประจําวันจังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๙แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการ

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

๓) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)งานวิจัยรวม,การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรูของเดวิด  ฮิวม 

 กับนยายะในปรัชญาอินเดีย.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม 

 วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

๑) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)ศึกษาบทบาทการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของสํานักปฏิบัติ 

ธรรมประจําวันจังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาต ิมจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)  การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหา 

 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๙แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการ 

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

๓) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๘)งานวิจัยรวม,การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรูของเดวิด  ฮิวม 

 กับนยายะในปรัชญาอินเดีย.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการในการประชุม 

 วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๔) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๒)ศึกษาตีความสุขภาวะองครวมวิถีพุทธ.  วารสารพุทธศาสตร- 

 ปรัชญาปริทรรศน, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๕) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๔)ธรรมของในหลวง. วารสารศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (Journal of General Education Khon Kaen University: JGE: KKU) ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓ 

 กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔      

 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

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

 วิทยาขอนแกน   

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

 วิทยาขอนแกน   



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๐ 
 

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

 คลังนานาวิทยาขอนแกน  

๔) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๔)ธรรมซีร่ีชุดที่ ๑ อยูก็สบายไปก็มีสุข,พิมพคร้ังที่ ๔ , สํานักพิมพ 

 บริษัทคลังนานาวิทยาขอนแกน   

๕) พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.(๒๕๕๖)ธรรมซีร่ีชุดที่ ๒ ไขปญหาปริศนาธรรมศาลาโพธสาร ๗๒, พิมพคร้ังที่ 

 ๓ สํานักพิมพ บริษัทคลังนานาวิทยาขอนแกน  



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๑ 
 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๒ 
 

๒. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ 
 

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

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ศาสนาและปรัชญา 

๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา 

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๕. การศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปท่ีสําเร็จ  ช่ือสถานท่ีศึกษา 

ป.ธ.๖(ภาษาบาลี)  ๒๕๓๓ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

พธ.บ.(ปรัชญา)  ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

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

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

๑ ตรรกศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆเลย 

๒ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆเลย 

๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆเลย 

๓ อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๔ พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๕ ศึกษาอิสระทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๓ 
 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑ พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆเลย 

๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆเลย 

๓ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๔ สัมมนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๕ สุนทรียศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

 

 ๖.๓ ประสบการณสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๒ สัมมนาปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๓ การวิเคราะหเชิงปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

๑)ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, (๒๕๕๖)พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงแวดลอม. ทุนวิจัยวิทยา 

เขตขอนแกนและวิทยาลัยสงฆเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒) ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ,(๒๕๕๘)การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : 

 กรณีศึกษา กลุมสตรีบานขอนแดง ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย. ทุนวิจัยวิทยาเขต 

 ขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๓) ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, (๒๕๕๙)การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานัก 
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 ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยา 

 เขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔) ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวณั, (๒๕๖๐) กําลังดําเนินการ. ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาปญญาของ 

 สํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแกน.ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

 ลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๗.๒ งานวิจัยรวม 

๑) พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จกัรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.ดร. 

 วสันต ศรีสะอาด (๒๕๕๙)รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน 

 ในการจัดการปญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรสีะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, 

 พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวช 

 กุล(๒๕๕๙).บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ของเยาวชน : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัด 

 ขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๗.๓ บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 

๑) ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ,(๒๕๕๘).การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร 

 ตีพิมพในโครงการปรระชุมวิชาการการนําเสนอผลวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง 

 ท่ี ๕ วันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒) ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, (๒๕๕๘).การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : 

 กรณีศึกษากลุมสตรีบานขอนแดงตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี เรื่อง “พุทธบูรณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 

 ใหยั่งยืน” มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 

๓) ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, (๒๕๕๙) การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานัก 

ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 ตีพิมพในวารสารธรรมทรรศน ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙, 

 สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. 

๔)Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, (2560). The intellectual development in the 

 way ofBuddhist ethics of theMeditation center ofProbannontan temple,  
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 Naimuang Sub-District,Muang District, KhonKaen Province 

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

 Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 

 

 ๗.๔ บทความวิจัยรวม 

๑) ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาปพนกตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผศ.ดร. 

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

 กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดขอนแกน. ตีพิมพใน 

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

๒๕๕๙. 

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

 พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเว 

 ชกุล(๒๕๕๙).บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ 

 ติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

 จังหวัดขอนแกน.ตีพิมพในวารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) 

 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 

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

 สะอาด (๒๕๖๐).รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการ 

จัดการปญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน.ตีพิมพในวารสารการประชุมระดับชาติ

ครั้ ง ท่ี  ๔ เรื่อง “พุทธนวัตถกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย” วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.  

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

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

PhramahaJaroonKittipanno, PhramahaBanjongSirijantho, TossapornPromtes(2017). 

The conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation of  

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

Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 

๕) 2/Lt.Dr.vasantSrisaard, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,Asst.Prof.Dr.Suvintongpan,  

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,PhramahaJaroonKittipanno, Dr.,  

Dr.TanachaiManipikhai, PhramahaDoasiamVajirapanno, Asst.Prof.Dr.,  

Mr.SawatHadpagdee(2017).Roles of Sub-district Administrative Organization in 

Preventing and Solving Drug Addiction Youth: A Case Study of Kungthanasan Sub- 
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District Administrative Organization, Phuvieng District, KhonKaen Province.NIC 

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

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 

 

 ๗.๕ หนังสือ/ตํารา 

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

สํานักพิมพสยาม. 
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มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๐๘ 
 

๓. ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   ผศ.ดร.จรัส ลีกา  

๒. ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญาและศาสนา 

๔. สังกัด-สถานที่             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา 

ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ  ชื่อสถานที่ศึกษา 

ป.ธ.๗ (ภาษาบาลี) ๒๕๓๔ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

พธ.บ. (ศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑  ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ สัมมนาปญหาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๒ จริยศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๓ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๔ ตรรกศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

 

๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑ พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๒ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 
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๓ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๔ สัมมนาวทิยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๖.๓ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 

๑ ตรรกศาสตรเบื้องตน (สาํหรับผูไมมีพื้นฐานปรัชญา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๒ สัมมนาพทุธปรัชญาในพระไตรปฎก มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๓ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๔ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๕ สัมมนาวทิยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

 

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

๗.๑ งานวิจัย 

๑) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖)แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนทองถิ่นในการ 

 ปองกันและแกปญหาการตั้งครรภของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ปที่ตีพิมพ 

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

๒) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗)แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นในการ 

 อนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัดปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

 จังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปที่ ๒  ฉบับที่ 

 ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๓) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา(๒๕๕๘)แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นในการ 

 อนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัดปาประชาสรรค ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง  

 จังหวัดขอนแกน.ปที่ตีพิมพ  :๒๕๕๙(๒๐๑๖) แหลงที่ตีพิมพ : NIC ๒๐๑๖  The ๓rd National 

 and The  ๑st  International  Conferences  ๒๐๑๖ “Integration  of  Buddhism  with 

 research  to  develop  a  sustainable  society” 

๔) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙)กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด 

 ขอนแกนทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ MCU RS ๖๑๐๗๕๙๑๑๙,ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๐ 
 

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

 พิเศษ) 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐)รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียนในการจัดการ 

 ปญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุนสนับสนุน วช. ป ๖๐ สัญญาเขที่ว.๐๘๕ 

 /๒๕๖๐ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(๒๐๑๗)แหลงที่ตีพิมพ : NIC ๒๐๑๖  The ๔ 

 rd National and The  ๒st  International  Conferences  ๒๐๑๗ “Buddhist  Innovation for 

 developing  Thailand” 

 

๗.๒ บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

๑) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖)แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนทองถิ่นในการปองกัน 

 และแกปญหาการตั้งครรภของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

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

๒) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗)แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นในการ 

 อนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัดปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

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

 (มกราคม -  มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๓) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘)Guidline  on  Participating  Development  of  the  Local  

 Governmental  Organization  for  the  Community  Forest  Preservation : A  case 

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

 ปที่ตีพิมพ  :๒๕๕๙(๒๐๑๖) แหลงที่ตีพิมพ : NIC ๒๐๑๖  The ๓rd National and The ๑st 

 International  Conferences  ๒๐๑๖ “Integration  of  Buddhism  with  research  to  

 develop  a  sustainable  society” 

๔) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗)กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด 

 ขอนแกนทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ ๒๕๖๐ แหลงที่ 

 ตีพิมพ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ 

๕) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐)The model and process to create strength of villages – 

 monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, A  cording 

 to  Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ป ๖๐ สัญญาเขที่ว.๐๘๕/ 

 ๒๕๖๐ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(๒๐๑๗)แหลงที่ตีพิมพ : NIC ๒๐๑๖  The ๔rd  

 National and The  ๒st  International  Conferences  ๒๐๑๗ “Buddhist  Innovation for 

 developing  Thailand” 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๑ 
 

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

๑) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙).ตรรกศาสตรเบื้องตน.วทิยาเขตขอนแกน : สํานักพิมพเอมมี่กอบปปร้ินท. 

๒) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๗) ประวัติการศึกษาไทย. ขอนแกนการพิมพ. 

๓) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๕) ปรัชญาอินเดีย.ขอนแกนการพมิพ. 

๔) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) หนาปรัชญาอินเดียรวมสมัย.ขอนแกนการพิมพ. 

๕) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) หนาจิตวิทยาผูสูงอายุ.ขอนแกนการพิมพ. 

๖) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) หนาการพัฒนาแบบย่ังยืน.ขอนแกนการพิมพ. 

๗) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๖) การเมือการปกครองของไทย.ขอนแกนการพิมพ. 

๘) ผศ.ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ.ขอนแกนการพิมพ. 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๒ 
 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๓ 
 

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

๒. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ        ปรัชญา และศาสนา  

๔. สังกัด-สถานที่           หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา  

ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๓๖ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 

    ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑ ปรัชญาเบ้ืองตน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

๒ ปรัชญาจนี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

๓ ปรัชญาอินเดีย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

   

  ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                  วิชา            มหาวิทยาลัย 

๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

   

  ๖.๓ ประสบการณการสอนปริญญาเอก 

ที่                 วิชา            มหาวิทยาลัย 

๑ สัมมนาปญหาในปรัชญาตะวนัออก  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย(รวม) 

๑) พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร.(๒๕๕๙).กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานโดยการมีสวนรวมของ 

 ประชาชนในจงัหวัดขอนแกน 

๒) พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร.(๒๕๖๐) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคกรการปกครองสวน 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๔ 
 

 ทองถิ่นในการอนุรักษปาชุมชน: กรณีศึกษาวัดปาประชาสรรค อําเภอหนองสองหอง จังหวัด 

 ขอนแกน 

 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

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

 local Governmental organization for the community forestation 

 Preservation, a case study of watPachasamHnonysonghong district, khonkean 

 province.Journal of the 3rd National and the 1st International Conferences2016 at 

 M C U KhonKaen. 

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

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

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

  

 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๕ 
 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๖ 
 

๕. พระโสภณพัฒนบัณฑติ, รศ.ดร. 

 
๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ศาสนาและปรัชญา, พระพุทธศาสนา 

๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา  

 ประจําบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (ปรัชญา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศศ.บ.(ปฐมวัย) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศศ.ม.(ปรัชญา) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี(International programme) 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน 

 ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ ศึกษางานสําคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

 ๖.๓ ประสบการณการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 

๒ สัมมนาปรัชญาอินเดีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๗ 
 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 

๑) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ.(๒๕๕๗).พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว : 

 ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม และความสัมพันธทางสงัคม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

๒) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๖).รูปแบบการสรางเคร่ืองขายการเผยแผเชิงรุก มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอนแกน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๓) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘).การมีสวนรวมของพระสงฆในการจัดการแหลงโบราณคด ี

 ในสังกัดสํานักศิลปาการที่ ๙.  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘).การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองครวมของพระสงฆในจังหวัด 

 ขอนแกน โดยเนนการมีสวนรวมของเคร่ือขาย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๕) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๙).รูปแบบการใชวัดเปนศูนยกลางในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต. 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

 ๗.๒ บทความวิจัย/วิชาการ 

๑) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๖๐).รูปแบบการใชวัดเปนศูนยกลางในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต. 

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

หนาที่ ๓๑-๔๒ 

๒) พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ. (๒๕๖๐).บทบาทภาวะผูนําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนเปนเลิศใน

ยุคไทยแลนด ๔.๐. วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ ๔ และระดับนานาชาติ คร้ัง

ที่ ๒ (proceeding) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต

ขอนแกน.หนา ๒๘๖๐-๒๘๗๑ 

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

ประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ ๔ และระดับนานาชาติ คร้ังที่ ๒ (proceeding) วันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๐: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน.หนา ๑๑๑-๑๒๒ 

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

 Propagation  of  Mahachulalornrajavidyalaya  University  at  KhonKaen 

 Campus(2016). วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (Proceeding)   

 มจร.วิทยาเขตขอนแกน. วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙.หนา ๓๒ 

๕) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :  

 ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคม. วารประชุมวชิาการและเสนอผลงานวิจัย 

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



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๑๘ 
 

๖) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘).การมีสวนรวมของพระพสงฆในการจดัการแหลงโบราณคดี 

 ในสังกัดสํานักศิลปาการที่ ๙.วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดับชาติคร้ังที่ ๔ และระดับ 

 นานาชาติคร้ังที่ ๒ (Proceeding)  วันที่ ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๐.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน. หนา ๑๐๑. 

๗) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๘). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองครวมของพระสงฆในจังหวัด 

 ขอนแกนโดยเนนการมีสวนรวมของเครือขาย. วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดบัชาติลุม 

 แมน้ําโขงมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวทิยาเขตอีสาน (proceeding)  วันที่ ๒๘– ๓๐ สิงหาคม 

 ๒๕๕๘.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกนเลมที่ ๒.หนา ๙๕. 

๘) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๖).รูปแบบการสรางเคร่ืองขายการเผยแผเชิงรุก มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอนแกน.  วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดับชาติคร้ังที่ ๔  

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

 กรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน. 

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

 Relations.วารสารวิชาการในการประชุมวชิาการระดับชาติ. คร้ังที่ ๔ และระดับนานาชาติ คร้ังที่๒ 

 (proceeding) วันที่ ๓๑มีนาคม   ๒๕๖๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

 ขอนแกน.หนา ๓๕๔-๓๖๒ 

๑๐) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๓). การสงเสริมสุขภาพใหยังยืนตามแนวอิทธิบาท ๔. วารสาร 

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓.หนา ๙๘. 

๑๑) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๗).การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุนในสถานการณปจจุบัน.  

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

๑๒) พระโสภณพฒับัณฑิต,รศ. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :  

 ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคม. วารสารประชุมระดับชาติเลมที่ ๑ 

 (proceeding). ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 วิทยาเขตขอนแกน เลมที่ ๒ หนา ๑-๑๗ 
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ภาคผนวก ง 
 

ระเบียบ ขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

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

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอ 
บังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึง ผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  ๖.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม 
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบ
เปรียญธรรมเกาประโยคและ 
  ๖.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๗ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  ๗.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  ๗.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ  
๔ แตม ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับแตสําเร็จการศึกษา หรือ
มีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการ ประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหมโดยพิจารณาแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
 ขอ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแต 
ละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา 
๑๖ สัปดาห บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา  
๖ สัปดาห และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๑๒  หนวยกิต 
   กลุมวิชา     ๑๘  หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา   ๖  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ    ๑๒  หนวยกิต 
   รวมท้ังส้ิน    ๔๘  หนวยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๒๔ 
หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๙  หนวยกิต 
   กลุมวิชา    ๙  หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา   ๖  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ   ๓๖  หนวยกิต 
   รวมท้ังส้ิน    ๖๐  หนวยกิต 
 ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลา 
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๑๐ ภาคการศึกษาปกติตามขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให
ตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๓ การนับเวลาในขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษาดวย ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลา
อีกไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง  
๓ ชั่วโมงและเม่ือรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ขอ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษาท่ัวไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตท่ีขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหนวย
กิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดศึกษาไวแลวไมเกิน ๕ ปไดตามท่ีเห็นสมควร แตตองไมเกิน ๙ 
หนวยกิต โดยไมใหนําไปคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นตองไดผลการศึกษาไมต่ํากวา B  
หรือ S 
  ขอ ๑๓ การลาพักและการกลับเขาศึกษาใหม 
   ๑๓.๑ นิสิตท่ีมีเหตุจําเปน อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เม่ือไดศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกต ิโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป นิสิตตอง
ยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปด ภาคการศึกษาใหม หากพนจาก
กําหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
    ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
    ๑๓.๑.๒ มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ 
    ๑๓.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมี
ใบรับรองแพทยมาแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๓.๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติให
ลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลาศึกษาดวย ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติ
ใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือ
รักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได
ลงทะเบียนรายวิชาแลว ในกรณีนี้ ใหนิสิตได W ในทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษาท่ีไดรับ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา 
 ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนิสิต 
  นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ต่ํากวา ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๑.๑ หรือ
ขอ ๑๑.๒ แลวแตกรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตตามขอ ๓๒.๕ 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๒๓ 
 

  ๑๔.๕ ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักตามขอ ๑๓ หรือไมลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติตามขอ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนิสิต 
 ขอ ๑๕ นิสิตท่ีพนสภาพตามขอ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเขาเปนนิสิตใหมไดภายใน
กําหนดระยะเวลา ๒ ป นับจากวันท่ีนิสิตพนสภาพการเปนนิสิต และถาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยใหคิดระยะเวลาท่ีพนสภาพการ
เปนนิสิตนั้นรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมตางๆ 
เหมือนกับผูลาพักการศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดท่ี ๓ 

การข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
 

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

หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

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

  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดท่ีหลักสูตรกําหนดใหเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตใหแสดงผล
การศึกษาในรายวิชานั้นดวยสัญลักษณ ดังนี้ 

   สัญลักษณ          ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)   เปนท่ีพอใจ 

U (Unsatisfactory)   ไมเปนท่ีพอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไมไดทําการวัดผล หรือไมมีการวัดผล ใหรายงานการศึกษา
รายวิชานั้นดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 

สัญลักษณ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไมสมบูรณ 

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

W (Withdrawn) ถอนรายชื่อวิชาท่ีศึกษา 
Au (Audit) ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 

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

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 

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

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

หมวดท่ี ๕ 
การทําวิทยานิพนธ 

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

หมวดท่ี ๖ 
การสําเร็จการศึกษา 

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

หมวดท่ี ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

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

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๓๕ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 
  ๓๕.๑ นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต กอนปการศึกษา๒๕๔๒ ยังคง
ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
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  ๓๕.๒ นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปน
ตนไป ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 

แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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

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

         “๖.๑  ผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
   ๖.๑.๒  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.๒  ผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๒.๑ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๖.๒.๒ ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ 

๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ 
ป  นับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค และ  

 ๖.๒.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๗  ผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 

๗.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

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

 ๗.๑.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๒ 
 

 ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
๗.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเกา
ประโยค  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

๗.๒.๒  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๒๕ จากระบบ 
๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 
๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบเปรียญธรรมเกาประโยค 

 ๗.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา

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

หลักสูตรแตละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

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

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

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

 “ขอ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

โครงสรางของแตละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการทําวิทยานิพนธตามจํานวน
หนวยกิต  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 “ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

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

 ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ใหมีระยะเวลาศึกษามี
นอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไม
นอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

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

ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีกําหนดคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก  แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

 ๑๑.๕  การนับเวลาในขอ ๑๑  ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาดวยยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

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

  ขอ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบงเปน ๗ ระดับและคา
ระดับ ดังนี้ 

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

 
ขอ ๗  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา

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

วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอย

กวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงราง
วิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได  หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธแลว 

  
   
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

      
   

 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) 

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

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

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

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

ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔  ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย 

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

                          อธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโดย 

                          คําแนะนําของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ไดแก  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

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

ของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เลขานุการประจําคณะ 

ขอ ๖  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาํคณะมีวาระ 
การดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณะบดี 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๖ 
 

ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๔ และขอ ๕  พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการ 
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลือของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมให 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบ
วัน 

ขอ ๗  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาํคณะมีอํานาจและ 
หนาท่ี ดังนี้ 

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

เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ 
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๘  ใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลยัและคณะกรรมการประจําคณะ 
อยางนอยปละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๙  ใหอธิการดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๗ 
 

 
 
 
 

 
      ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

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

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

การศึกษาในแตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ 
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวย

กิตและไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิคท่ีประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี

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

 
      

 
 
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๘ 
 

 
 
 

           
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
เพ่ือใหการศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  เปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗  

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

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

กรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการฝกภาคปฏิบัติ 

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

ขอ ๔  ใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ีตามท่ี
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา  

๔๕ วัน  โดยใหใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป 
ขอ ๕ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
               

 
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๓๙ 
 

 
 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
  

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

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

๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   
โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 

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

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

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

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบ
ได ๖ หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไมนอยกวา    ๘ หนวยกิต 
 วิชาเอก           ไมนอยกวา    ๑๒ หนวยกิต 
 วิชาเลือก         ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หนวยกิต 
 รวมท้ังสิ้น         ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 
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๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบง

การศึกษาเปน ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 

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

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

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

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
            

 
 

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

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

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

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

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

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

 ขอ ๕ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากประกาศ เปนตนไป 
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หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและการลงทะเบียน 

 
 ขอ ๖  การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

  ๖.๑ ใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะ
ไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจ
รูปแบบกอน เม่ือผานการตรวจรูปแบบและแกไขแลว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ ตามข้ันตอน 

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

สวนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธ และขอกําหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตท่ีประสงคจะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเชิงปริมาณ ท่ีมีเครื่องมือ
วิจัยหรือแบบสอบถามชั่วคราว ตองสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจะเปนผูพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธท่ีนิสิตเสนอ และในการประชุมพิจารณาสอบแตละครั้ง นิสิตตองเขานําเสนอและชี้แจง
เก่ียวกับหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธดวย 

 ๖.๖  เม่ือนิสิตแกไขหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามมติคณะกรรมการแลวใหยื่นแบบ
คํารอง บฑ ๘.๑ พรอมดวยหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๔ ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผลการพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธของนิสิตท่ีผานความเห็นชอบแลวพรอมรายชื่อ ผูสมควรเปนคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธในหัวขอนั้นตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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 ๖.๗   เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและเม่ือบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวขอวิทยานิพนธพรอมท้ังรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท่ี
ไดรับอนุมัติแลว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

ขอ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ตองศึกษารายวิชาใน

หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 
๙  หนวยกิต 

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

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

ขอ ๘  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับโครงรางวิทยานิพนธ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธท่ีไมใชสาระสําคัญใหนิสิตยื่นแบบคํา

รอง บฑ ๘  พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เม่ือไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหนําสงหัวขอและโครงรางท่ี
เปลี่ยนแปลงใหมตอบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวขอหรือโครงรางวิทยานิพนธท่ีเปนสาระสําคัญ  นิสิตตอง
ปฏิบัติเชนเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธใหม โดยไมตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ
ซํ้าอีก ยกเวน หากการเปลี่ยนแปลงเปนความประสงคสวนตัวของนิสิต เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว 
พบวาไมมีเหตุผลความจําเปนเพียงพอ นิสิตตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธซํ้าอีก 

๘.๓  ใหนิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธหลังจากท่ีได
ยื่นคํารองและไดเขาชี้แจงแลว 

 
หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
 

ขอ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถจํานวนไมนอยกวา 

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

ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
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คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาตํ่ากวาระดับปริญญาเอก  ตองมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก  ตองมีคุณสมบัติ
ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาตํ่ากวาระดับปริญญาเอก ตองมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับวิธีทําวิทยานิพนธ  รวมท้ังตัดสินแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนขณะทําวิทยานิพนธ 
 (๒)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ 
 (๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนิสิต 

ขอ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ 
 ใหนิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธโดยใหมีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ ตามคูมือการทํา

วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

 
ขอ ๑๑  การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

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

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

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

๑๑.๔   นิสิตผูลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว ตองมารายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ 

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

(๒)  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  
และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดเม่ือ 
(๑)  ใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๘  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ

หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ  
(๒) สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและ

ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธสําเร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 
 ๑๒.๓  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ  พรอมท้ังแนบวิทยานิพนธ ๑ 

ฉบับ  ตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๐ วัน 
 ๑๒.๔  ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคํา

รองแลว ๑๐ วันทําการ 
 ๑๒.๕  ใหนิสิตยื่นแบบคํารองขอสอบวิทยานิพนธ บท ๘ ตอบัณฑิตวิทยาลัยผาน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  พรอมกับเสนอวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  รวมท้ัง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยางละ ๖ ชุด 

 ๑๒.๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยสงวิทยานิพนธและบทคัดยอถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธกอนวันสอบไมนอยกวา ๒ สัปดาห 

ขอ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  มีจํานวนไมนอยกวา ๓ ทาน แตไมเกิน ๕ 

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

 ๑๓.๒  เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยติดตอเชิญผูท่ีสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธไดแลว  ใหเสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

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

หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ 

  
ขอ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ 

๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ  นิสิตตองตอบขอซักถามตาง ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธ
หรือเรื่องท่ีเก่ียวของ  หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ 

๑๔.๒  ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลวิทยานิพนธทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธ   ไมวากรณี

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

๑๔.๔  ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทําการประเมินผลวิทยานิพนธโดย
กําหนดเปน ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

 สวนวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียงใหแสดงสถานะดวยสัญลักษณ  
IP (In progress) 

๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธในหนาอนุมัติวิทยานิพนธ  อาจ
กระทําไดเม่ือเห็นสมควร  แตประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามไดตอเม่ือ
วิทยานิพนธนั้นไดรับการแกไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

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

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

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

๑๕.๓  วิทยานิพนธและบทคัดยอท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  กอนนําไปพิมพเผยแรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

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

ขอ ๑๗  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนภายหลังท่ีประกาศใช
ระเบียบนี้แลว  ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

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

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

การศึกษาในแตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ 
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวย

กิตและไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ท่ีประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี

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

         
 

 
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๔๙ 
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

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

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

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

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

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

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

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



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๐ 
 

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

การศึกษาเปน ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 

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

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

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

 
 ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๑ 
 

 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิตคฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับคฤหัสถ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกําหนด
รายวิชาบาลี  ใหศึกษาเพ่ิมเติม 

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

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

ใหรายวิชาเหลานี้เปนรายวิชาเรียนเสริมโดยไมนับหนวยกิตและแสดงผลการเรียนดวยสัญลักษณ 
S หรือ U 

นิสิตท่ีสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแตประโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไมตองลงทะเบียนเรียน 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๒ 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๓ 
 

  



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๔ 
 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๕ 
 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา_____ ๑๕๖ 
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