
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธรรมนิเทศ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๑๗๖๒๑
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Dhamma Communication

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Dhamma Communication)
ชื่อยอภาษาไทย : พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.A. (Dhamma Communication)

๓. วิชาเอก
สาขาวิชาธรรมนิเทศ (Dhamma Communication)

๔. จํานวนหนวยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิตท่ีใชเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต โดยจัดการศึกษา ๒ แผน คือ
๔.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธดังนี้

๑) แบบ ก(๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต และอาจจัดใหศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติมโดยไมตองนับหนวยกิตเพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา

๒) แบบ ก(๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบ
ได ๑๒ หนวยกิต

๔.๒ แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต
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๕. รูปแบบของหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร ๒ ป
๕.๒ ภาษาท่ีใช การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา รับผูเขาศึกษาเปนชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน

ไมมี
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ

๖. สถานภาพของหลักสูตร

๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปดภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป
๖.๒ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๓ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๒/๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๔

กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๖.๔ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม  ครั้งท่ี ๔/

๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือ

วันท่ี ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวา “เปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” ในปการศึกษา ๒๕๖๓

๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

๘.๑ อาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน
๘.๒ นักวิชาการ/นักวิเคราะหนโยบายและแผนการจัดการสื่อสาร
๘.๓ นักวิจัยทางดานวารสารศาสตร ดานนิเทศศาสตร และดานธรรมนิเทศ
๘.๔ นักประชาสัมพันธ/นักเผยแผธรรมะ/นักแสดง/นักการจัดการสื่อสารองคการ/นัก

สื่อสารมวลชน/นักพัฒนาสังคม/นักจัดการงานท่ัวไป
๘.๕ ท่ีปรึกษาองคภาครัฐและเอกชน
๘.๖ ผูกํากับภาพยนตรและละครธรรมะ
๘.๗ ประกอบอาชีพอิสระ
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๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบและ
ประจําหลักสูตร

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน
ท่ีสําเร็จ ปจบ

อาจารย ดร.บุญเลิศ  โอฐสู

ID ๓๓๐๑๗๐๐๐ ๑๔ xxx

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

๒๕๕๖
๒๕๔๓
๒๕๔๐

อาจารย ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย

ID ๓๑๐๐๒๐๐๐ ๗๕ xxx

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
วท.บ. (พยาบาล)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๓
๒๕๔๙
๒๕๒๒

รอง
ศาสตราจารย

บํารุง  สุขพรรณ
ID ๓๑๐๐๖๐๒๑ ๙๔ xxx

สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร)
ว.บ. (วารสารศาสตร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒๕๒๓
๒๕๑๗

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจไปสูยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีฐาน

คิดหลัก คือ (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (๓)
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ไดสงผลกระทบอยางมหาศาลตอพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยเราในสังคม
และการแสวงหาองคความรูในศาสตรแหงการสื่อสาร นํามาสูปรากฏการณกาวใหมในสังคมการสื่อสาร
ไดแก ปรากฏการณโฉมใหมของสื่อ ซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูสงสารและผูรับสาร รวมถึง
การศึกษา วิจัย การพัฒนา และการแสวงหาองคความรูใหมในศาสตรของการสื่อสาร เนื่องจากงานวิจัยท่ีมี
อยูเดิม มีลักษณะเปนนามธรรม ในขณะท่ีสภาพความเปนจริงในปจจุบัน สื่อหลากหลายเหลานั้นไดถูก
พัฒนาข้ึนมาเปนรูปธรรมหรือเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยเรา
ในสังคม สงผลใหหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมไมอาจตอบสนองตอประเด็นปญหาของสังคมปจจุบันได โดยเฉพาะ
จะเห็นไดจากดานเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีจะตองขับเคลื่อนองคกร ในกระแสเศรษฐกิจฐานความรูโดยใชทรัพยากรมนุษย
ท่ีมีทักษะทางดานวิชาการธรรมนิเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ ซึ่งมีศักยภาพใน
การแขงขันอยูในระดับท่ีสูง พรอมยังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญรุงเรืองตอชุมชนและ
สังคม ประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘ และตอเนื่องมาจนฉบับท่ี ๑๐ ในปจจุบัน  โดยใหความสําคัญกับการ
แกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอ
กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจและ
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สิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย แนวคิดการพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต
ครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทิศทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  สถานการณดังกลาวนี้ จึง
ตองการนักสื่อสารท่ีมีความรูความสามารถ เขาใจถึงแกนแทของการประยุกตใชองคความรูดานวิชาการ
ทางธรรมนิเทศ เพ่ือตอบรับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตระดับชุมชน สังคม จนถึง
ระดับประเทศตอไป

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางท่ีไมเคยมีมากอน สิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดพบวา  ปญหา

ตาง ๆ ในสังคมไดกอตัวข้ึนและมีผลกระทบตอชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เชน ปญหาความ
รุนแรงในประเทศ ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหา
ดานการบริหารจัดการท่ีเกิดจากการใชกฎหมายอยางไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร
และนํามาสูการท่ีองคกรกํากับดูแลดานคุณภาพจําเปนตองเสนอแนวคิดความรูเก่ียวกับการสื่อสารท่ีจะใช
สําหรับกํากับใหองคกรตาง ๆ ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ จึงจะรับรองหนวยงาน เชน การใหการ
รับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ จากประเด็นปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน ลวนแตเปนปจจัยท่ีทํา
ใหมีความตองการนักสื่อสารท่ีมีศักยภาพสูงในการประยุกตความรูทางทฤษฎี การศึกษาวิจัยและองค
ความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือองคความรูทางธรรมนิเทศ เพ่ือนําไปสูปฏิบัติการจริง และใชเปน
แนวทางในการแกไขปญหาในปจจุบันไดทันทวงที การเปลี่ยนแปลงมีความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม มีการแขงขันสูงทางดานวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาโดยมุงเปาหมายสําคัญไปท่ีการมีรายไดสูง และขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหาและความทาทายทาง
สังคมในมิติตางๆ หลักสูตรธรรมนิเทศสามารถท่ีจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม โดยมุงม่ัน
จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางดานการสื่อสารใหเขาใจเขาถึงไดอยางแทจริง

๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญและ

ความจําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิชาการธรรมนิเทศท่ีมีคุณภาพ มีองค
ความรูและประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูเทาทันและปฏิบัติการไดจริง กระตุนใหเกิดการใชความรู
ความชัดเจนในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการและจริยธรรม ปจจุบันสวนงานของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพรอมในดานตาง ๆ สามารถรองรับการจัดการเรียนการ
สอน และการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไดปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศท่ีสามารถบูรณาการแนวคิดทางดานธรรมนิเทศครอบคลุมถึงการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับสื่อท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรูเทาทันในเชิงรับและเชิงรุก รวมไปถึงผลกระทบของ
การสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร การนําไปใช วิธีการสื่อสารในลักษณะท่ีสามารถตอบรับและเสนอทางออก
แกสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในปจจุบันและอนาคตได เพ่ือใหสามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีเปนผูเลิศรูชู
คุณธรรมนําทางปญญา หรือนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพท่ีมีความสามารถบูรณาการความรู และ
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ทักษะดานธรรมนิเทศ เพ่ือประโยชนตอแวดวงวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนสังคมโลกท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
นอกจากนั้น ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีปรัชญาวา จัดศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา

การกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม พรอมท้ังปณิธานท่ีวา ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง
สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ  ซึ่ ง มีวิสัยทัศน ท่ี เปน ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติท่ีสรางคนดีและเกงอยางมีสมมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมี
คุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ และมีพันธกิจ ๔ ดาน ไดแก (๑)
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๙ ประการ เชน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสังคมเปนตน (๒)
วิจัยและพัฒนาเนนองคความรูในพระไตรปฎกมาประยุกตใชแกปญหาสังคม (๓) สงเสริมพระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศและบริการวิชาการแกสังคมโดยจัดประชุมสัมมนาและฝกอบรม และ (๔) ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยเสริมสรางใหเอ้ือตอการศึกษา สรางจิตสํานึก และสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินไปกับการ
พัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการดานธรรมนิเทศ ดวยนโยบายดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธรรมนิเทศ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเขาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวในเชิงบูรณาการท่ีจะ
ถอดองคความรูทางพระพุทธศาสนาและธรรมนิเทศไปสูการสรางสรรคแนวคิดใหมท่ีทันสมัย นอกจากนั้น
ยังตองประกอบดวยความสามารถท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนอันไดแก ทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ
การแกปญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความสรางสรรค ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอ
ผูอ่ืน การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง และการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม ดวย
เหตุผลดังกลาวมาขางตน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็น
ความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ แลว
นําเสนอสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเห็นชอบและดําเนินการในข้ันตอไป

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสถาบัน
๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย จากบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะพุทธศาสตร และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังผูทรงคุณวุฒิดานการสื่อสาร เชน ผูกํากับภาพยนตร/ละคร เปนตน ตลอดถึง
คณาจารยหลักสูตรมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปดสอนวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร และท่ี
เก่ียวของมาเปนผูสอนและผูรวมสอนในบางรายวิชาท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา รวมท้ังสื่อประกอบการเรียน
การสอน และทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๓.๒.๑ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาธรรมนิเทศ จะทํา

หนาท่ีประสานงานกับอาจารยจากคณะอ่ืน และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดท้ังอาจารยผูสอนเพ่ือ
พิจารณาแนวสังเขปประจําวิชาและรายละเอียดประจําวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียน ท้ังนี้ เพ่ือใหนิสิตไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้

๑๓.๒.๒ ใหมีการประชุมสัมมนาประจําภาคการศึกษาเก่ียวเนื่องกับธรรมนิเทศ โดย
ประสานความรวมมือกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของนิสิต
มหาวิทยาลัย
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๑๓.๒.๓ จัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธธรรมนิเทศ เพ่ือเปนแหลงสืบคนและแหลงเรียนรู
การวิจัย และเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูของนิสิต

หมวดท่ี ๒
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ มีความมุงหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมี

ใหมีความรูดีมีความเชี่ยวชาญเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมีสมรรถภาพ สามารถศึกษา วิจัย
และพัฒนาองคความรูใหมดวยเทคนิคดานธรรมนิเทศแบบบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมอยางมีคุณภาพ
พรอมท้ังมีศีลาจารวัตรงดงามเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม และสามารถสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคมอยางมีสุขภาพ ตลอดท้ังพัฒนาทักษะของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ ดานจิตใจและสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑.๒ ความสําคัญของหลักสูตร
ปจจุบันสังคมไทยกําลังเกิดปญหามากหลายประการ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีท่ีกาวกระโดด ไมสามารถแกไขไดทันทวงที หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธรรมนิเทศสามารถชวยสรางศีลาจารวัตรงดงามเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม และใหมีความรูดีมีความ
เชี่ยวชาญเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพัฒนาองคความรูใหมดวยเทคนิคดานธรรมนิเทศแบบ
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมและดวยทักษะของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ ทําใหบุคคลและสังคมมีความสุข
ทางกายและจิตใจอยางมีประสิทธิภาพ

๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ตามปรัชญา
ของหลักสูตรท่ีตั้งไว จึงมีวัตถุประสงค ดังนี้

๑.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ใหมีความรูดีและมีความ
เชี่ยวชาญ (สามารถ) ในการศึกษา วิจัย และสรางองคความรูดวยการวิเคราะหหรือประยุกตแบบบูรณา
การกับศาสตรสมัยใหมไดอยางเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ใหมีศีลาจารวัตรงดงาม
เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ใหมีความสามารถในการ
ประยุกตการสื่อสารหรือนําไปใชใหเปนประโยชนตอการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ และเปน
ผูนําทางสติปญญาสามารถบริหารและจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ผลการเรียนรูของหลักสูตร
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๑.๔.๑ เปนผูมีความรูดีและมีความเชี่ยวชาญ (สามารถ) ในการศึกษา วิจัย และสรางองค
ความรูดวยการวิเคราะหหรือประยุกตแบบบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมไดอยางเทาทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

๑.๔.๒ เปนผูมีศีลาจารวัตรงดงาม เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบอยางท่ี
ดีแกสังคม

๑.๔.๓ เปนผูมีความสามารถในการประยุกตการสื่อสารหรือนําไปใชใหเปนประโยชนตอการ
เผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ และเปนผูนําทางสติปญญาสามารถบริหารและจัดการการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี

๑. จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรให
มีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ.
กําหนด และสอดคลองกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ป  ฉบับท่ี ๒

(๒๕๕๑-๒๕๖๕)

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการขององคกร
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
คณะสงฆ

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการขององคกรภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงคณะสงฆ
- นําแนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยีใหมๆ

มาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร
- ติดตามความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตหรือนายจางอยางสมํ่าเสมอ

- รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนตอ
ความรูและความทันสมัย
ของหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตหรือนายจาง

๓. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน และการบรกิาร
วชิาการ

- อาจารยทุกรูป/คน  โดยเฉพาะ
อาจารยใหมตองเขาอบรมเก่ียว
กับหลักสูตรการสอนรูปแบบตางๆ
และการวัดผลประเมินผล ท้ังนี้
เพ่ือใหมีความรูความสามารถใน
การประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปน
อยางดี
- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ

สอนใหทํางานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอก

- รายชื่อบุคลากรและ
อาจารยท่ีเขารับการอบรม
- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ตออาจารยในหลักสูตร
- รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบริการ
วิชาการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอชุมชนและ
ความบรรลุผลสําเร็จ
- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมี

การสงเขาอบรม)
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี

- สงเสริมใหมีการนําความรูท้ังจาก
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใชจริงเพ่ือทําประโยชนใหแก
ชุมชน สังคม และคณะสงฆ

หมวดท่ี ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร

๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละป
การศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห หรือ
อาจจัดการศึกษาระบบไตรภาค  โดยเพ่ิมการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖
สัปดาห เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต  โดยแบงการศึกษา
เปน ๒ แผน ดังนี้

๑. แผน ก เปนแผนการศึกษาเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธดังนี้
๑) แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๙ หนวยกิต ซึ่งมีสิทธิลงทะเบียน

วิทยานิพนธภายหลังจากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว และอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยไมตองนับ
หนวยกิตเพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา

๒) แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบ
ได ๑๒ หนวยกิต

๒. แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๖
หนวยกิต

นิสิตระดับ แผน ก (๒) และแผน ข ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตร มีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวา ๖ หนวยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธและสารนิพนธ

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ท้ังนีข้ึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
๑.๓.๑ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม

นอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๓.๒ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ

เม่ือรวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิต
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๑.๓.๓ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใดท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ใหมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐
ภาคการศึกษาปกติ โดยแบงเปนภาคการศึกษาดังนี้

ภาคการศึกษาท่ี ๑ มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาท่ี ๒ พฤศจิกายน- มีนาคม
เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร-ศุกร และวันเสาร-วันอาทิตย

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒.๒.๒ ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ จาก ระบบ ๔ ระดับคะแนน ยกเวน

ผูมีประสบการณทํางานเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๒.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

๒.๓ วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา
(๑) บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในแตละปการศึกษา ผูสมัครตองผานกระบวนการสอบคัดเลือกตามท่ีบัณฑิต
กําหนด

(๒) วิธีคัดเลือกอ่ืนๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใชโดยอนุโลม

(๓) ผูสอบเขาไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเขารายงานตัวตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

๒.๔ ปญหาของนิสิตแรกเขา
ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปญหาความเขาใจการสื่อสารพุทธธรรมใน

พระไตรปฎก ปญหาภาษาบาลี ภาษาคอมพิวเตอร ปญหาทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน

๒.๕ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ ๒.๔

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา

ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา - กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแกนิสิต
- ประชุมนิสิตในแตละภาคการศึกษาเพ่ือติดตามและให
คําปรึกษาดานการปรับตัว

ปญหาความเขาใจการสื่อสารพุทธธรรมใน
พระไตรปฎก

จัดกิจกรรมเสริมความรูเก่ียวกับการสื่อสารพุทธธรรมใน
พระไตรปฎก
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ปญหาภาษาบาลี สงเสริมใหนิสิตเรียนภาษาบาลี
ปญหาทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน สงเสริมนิสิตเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

๒.๖ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป

แผน ก แบบ ก(๒)
ระดับช้ันป ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ช้ันปท่ี ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ช้ันปท่ี ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ช้ันปท่ี ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕

รวมจํานวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - ๒๕ ๒๕ ๒๕

แผน ข
ระดับช้ันป ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ช้ันปท่ี ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ช้ันปท่ี ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ช้ันปท่ี ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕

รวมจํานวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - ๒๕ ๒๕ ๒๕

๒.๗ งบประมาณตามแผน
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข

รายการรับ ประมาณรายรับในปงบประมาณ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

คาลงทะเบียนนิสิตใหม ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐
คาลงทะเบียน ๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐
คาบํารุงการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - -

รวมรายรับทั้งหมด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐
๒.๗.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)

รายการจาย ประมาณความตองการในปงบประมาณ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบดําเนินการ
- คาตอบแทนบุคลากรประจําสายสนบัสนุน
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
อาจารยบรรยายพิเศษ

-
๑๒๕,๐๐๐

-
๓๑๗,๕๐๐

-
๓๑๗,๕๐๐

-
๓๑๗,๕๐๐

-
๓๑๗,๕๐๐
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คาเดินทาง คาที่พัก
- คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตํารา
- คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

๘๔,๐๐๐
๘๔,๐๐๐

๑๕๒,๐๐๐
๑๕๒,๐๐๐

๑๕๒,๐๐๐
๑๕๒,๐๐๐

๑๕๒,๐๐๐
๑๕๒,๐๐๐

๑๕๒,๐๐๐
๑๕๒,๐๐๐

งบลงทุน
- คาครุภัณฑ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐

รวมรายจายทั้งหมด ๓๙๘,๐๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐

๒.๗ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
- ใชรูปแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน

๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน
- ไมมี

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร

๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หนวยกิต

๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร เปนแบบแผน ก แบบ ก (๑) แผน ก (๒) และแผน ข โดยแบง

หมวดวิชาตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

หมวดวิชา แผน ก
แบบ ก (๑)

แผน ก
แบบ ก (๒)

แผน ข

๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ วิชาบังคับนับหนวยกิต
๑.๒ วิชาบังคับไมนับหนวยกิต

-
-

๙
(๑๕)

๙
(๑๕)

๒. หมวดวิชาเอก - ๑๒ ๑๒
๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๑๒
๔. วิทยานิพนธ ๓๙ ๑๒ -
๕. สารนิพนธ - - ๖

รวมท้ังสิ้น ๓๙ ๓๙ ๓๙
หมายเหตุ : รายวิชาท่ีมี ( ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก(๑)
๑) วิชาบังคับ : (ไมนับหนวยกิต) จํานวน ๔ รายวิชา

๖๐๔ ๑๐๖ พุทธวิธีการสื่อสาร (๓) (๓-๐-๖)
Buddhist Communication



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๒

๖๐๔ ๑๐๓ สัมมนาการสื่อสารเพ่ือธรรมนิเทศ (๓) (๓-๐-๖)
Seminar on Communication for Dhamma Communication

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

๖๐๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือธรรมนิเทศ (๓) (๓-๐-๖)
Research Methodology for Dhamma Communication

หมายเหตุ : รายวิชา ( ) เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

๒) วิทยานิพนธ
๖๐๔ ๔๐๐ วิทยานิพนธ ๓๙ (๐-๐-๖)

Thesis

๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน แบบ ก(๒)
๑) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา ๙ หนวยกิต

ก. วิชาบังคับ : แบบนับหนวยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖)

Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๐๒ หลักการสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖)

Principle of Mass Communication
๖๐๔ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือธรรมนิเทศ ๓ (๓-๐-๖)

Research Methodology for Dhamma Communication
ข. วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๕ วิชา ๑๕ หนวยกิต

๖๐๐ ๑๐๔ ธรรมนิเทศภาษาอังกฤษ (๓) (๓-๐-๖)
Dhamma Communication in English

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

๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ (๓) (๓-๐-๖)
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) วิชาเอก นิสิตตองศึกษา จํานวน ๔ วิชา ๑๒ หนวยกิต
๖๐๔ ๑๐๖ พุทธวิธีการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)

Buddhist Communication
๖๐๔ ๓๐๗ การสื่อสารพุทธธรรมเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)

Integrated Dhammadhamma Communication
๖๐๔ ๒๐๘ การผลิตสื่อเพ่ือการเผยแผพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖)

Media Production for Dhammadhamma Propagation



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๓

๖๐๔ ๓๐๙ สัมมนาธรรมนิเทศ ๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Dhamma Communication

๓) วิชาเลือก นิสิตตองเลือกศึกษาจํานวน ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หนวยกิต
๖๐๔ ๓๑๐ หลักการเขียนขาวและการเขียนท่ีสรางสรรค

เพ่ือการเผยแผ ๓ (๓-๐-๖)
Principle of News Writing and Creative Writing for Propagation

๖๐๔ ๓๑๑ จริยธรรมและกฎหมายในการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)
Ethics and Laws in Communication

๖๐๔ ๓๑๒ การสื่อธรรมจากงานพุทธศิลป ๓ (๓-๐-๖)
The Communicating Dhamma from the Buddhist Arts

๖๐๔ ๓๑๓ การสื่อสารเชิงพุทธกับประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Communication and ASEAN Community

๖๐๔ ๓๑๔ การสื่อสารกับองคการเพ่ือการเผยแผพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖)
Communication and Organization for
Dhammadhamma Propagation

๔) วิทยานิพนธ
๖๐๔ ๔๐๐ วิทยานิพนธ ๑๒ (๐-๐-๖)

Thesis

๓.๑.๕ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ข
๑) วิชาบังคับ นิสิตตองเลือกศึกษา จํานวน ๓ วิชา ๙ หนวยกิต

ก. วิชาบังคับ : แบบนับหนวยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖)

Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๐๒ หลักการสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖)

Principle of Mass Communication
๖๐๔ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือธรรมนิเทศ ๓ (๓-๐-๖)

Research Methodology for Dhamma Communication
ข. วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต จํานวน ๕ วิชา ๑๕ หนวยกิต

๖๐๐ ๑๐๔ ธรรมนิเทศภาษาอังกฤษ (๓) (๓-๐-๖)
Dhamma Communication in English

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

๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาสารนิพนธ (๓) (๓-๐-๖)
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



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๔

๒) วิชาเอก นิสิตตองศึกษา จํานวน ๔ วิชา ๑๒ หนวยกิต
๖๐๔ ๑๐๖ พุทธวิธีการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)

Buddhist Communication
๖๐๔ ๓๐๗ การสื่อสารพุทธธรรมเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)

Integrated Buddhadhamma Communication
๖๐๔ ๒๐๘ การผลิตสื่อเพ่ือการเผยแผพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖)

Media Production for Buddhadhamma Propagation
๖๐๔ ๓๐๙ สัมมนาธรรมนิเทศ ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Dhamma Communication

๓) วิชาเลือก นิสิตตองเลือกศึกษาจํานวน ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หนวยกิต
๖๐๔ ๓๑๐ หลักการเขียนขาวและการเขียนท่ีสรางสรรค

เพ่ือการเผยแผ ๓ (๓-๐-๖)
Principle of News Writing and Creative Writing for Propagation

๖๐๔ ๓๑๑ จริยธรรมและกฎหมายในการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)
Ethics and Laws in Communication

๖๐๔ ๓๑๒ การสื่อธรรมจากงานพุทธศิลป ๓ (๓-๐-๖)
The Communicating Dhamma from the Buddhist Arts

๖๐๔ ๓๑๓ การสื่อสารเชิงพุทธกับประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Communication and ASEAN Community

๖๐๔ ๓๑๔ การสื่อสารกับองคการเพ่ือการเผยแผพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖)
Communication and Organization for
Dhammadhamma Propagation

๔) สารนิพนธ
๖๐๔ ๒๐๐ สารนิพนธ ๖ (๐-๐-๖)

Research Paper

๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๑) แผน ก แบบ ก(๒)

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๑ วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห
๖๐๔ ๑๐๒ หลักการสื่อสารมวลชน
๖๐๐ ๑๐๔ ธรรมนิเทศภาษาอังกฤษ*

๓
๓
(๓)



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๕

วิชาเอก
๖๐๔ ๑๐๖ พุทธวิธีการสื่อสาร ๓

รวม ๙

* วิชา ๖๐๐ ๑๐๔ เปนวชิาบังคับไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๒ วิชาบังคับ
๖๐๔ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางธรรมนิเทศ
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน*
วิชาเอก
๖๐๔ ๓๐๗ การสื่อสารพุทธธรรมเชิงบูรณาการ
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจํานวน ๑ รายวิชา

๓
(๓)
(๓)
๓

๓

รวม ๙
* วิชา ๖๐๐ ๒๐๕ และ ๖๐๐ ๒๐๖ เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๓ วิชาเอก
๖๐๓ ๓๐๘ การผลิตสื่อเพ่ือการเผยแผพุทธธรรม
๖๐๓ ๓๐๙ สัมมนาธรรมนิเทศ
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจํานวน ๑ รายวิชา

๓
๓

๖
รวม ๑๒

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๔ วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ
วิชาเอก
-

(๓)

(๓)



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๖

วิทยานิพนธ (แผน ก(๒))
๖๐๔ ๔๐๐ วิทยานิพนธ ๑๒
รวม ๑๒

๒) แผน ข

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๑ วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห
๖๐๔ ๑๐๒ หลักการสื่อสารมวลชน
๖๐๐ ๑๐๔ ธรรมนิเทศภาษาอังกฤษ*
วิชาเอก
๖๐๔ ๑๐๖ พุทธวิธีการสื่อสาร

๓
๓
(๓)

๓

รวม ๙

* วิชา ๖๐๐ ๑๐๔ เปนวชิาบังคับไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๒ วิชาบังคับ
๖๐๔ ๒๐๓ ระเบียบวิธวีิจัยทางธรรมนิเทศ
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน*
วิชาเอก
๖๐๔ ๓๐๗ การสื่อสารพุทธธรรมเชิงบูรณาการ
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจํานวน ๑ รายวิชา

๓
(๓)
(๓)
๓

๓
รวม ๙

* วิชา ๖๐๐ ๒๐๕ และ ๖๐๐ ๒๐๖ เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๗

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกติ

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๓ วิชาเอก
๖๐๓ ๓๐๘ การผลิตสื่อเพ่ือการเผยแผพุทธธรรม
๖๐๓ ๓๐๙ สัมมนาธรรมนิเทศ
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจํานวน ๒ รายวิชา

๓
๓

๖
รวม ๑๒

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)

๔ วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาสารนิพนธ
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจํานวน ๑ รายวิชา
สารนิพนธ (แผน ข)
๖๐๔ ๔๐๐ สารนิพนธ

(๓)

๓

๖

รวม ๙

๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
รายละเอียดในภาคผนวก ก

๓.๒ ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ ปท่ีจบ
อาจารย ดร.บุญเลิศ  โอฐสู พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
พธ.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

๒๕๕๖
๒๕๔๓
๒๕๔๐

อาจารย ดร.จุฑามาศ วารีแสง
ทิพย

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
วท.บ. (พยาบาล)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๓
๒๕๕๐
๒๕๒๒

รองศาสตราจารย บํารุง  สุขพรรณ สส.ม. (สังคมสงเคราะห
ศาสตร)
ว.บ. (วารสารศาสตร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒๕๒๓

๒๕๑๗
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๑๘.๑ อาจารยประจําหลักสูตร

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ท่ีสําเร็จ ปจบ
รอง
ศาสตรารย

พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิก
โร, ดร.
๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖ xxx

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ป.ธ. ๗

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองบาลีสนามหลวง

๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๔๐
๒๕๓๗

อาจารย พระศรีธรรมภาณ,ี ดร.

๓๓๑๐๗๐๑๐๗๔ xxx

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
พธ.บ. (ปรัชญา)
ป.ธ. ๘

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหิดล
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองบาลีสนามหลวง

๒๕๖๑
๒๕๕๔
๒๕๔๓
๒๕๔๒

อาจารย พระเมธีวรญาณ, ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)
ป.ธ. ๙

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กองบาลสีนามหลวง

๒๕๕๘
๒๕๕๐
๒๕๔๓
๒๕๔๔

อาจารย ดร.บุญเลิศ  โอฐสู

๓๓๐๑๗๐๐๐๑๔ xxx

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
ป.ธ. ๘

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ
กองบาลีสนามหลวง

๒๕๕๖
๒๕๔๓
๒๕๔๐
๒๕๔๘

อาจารย ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย

๓๑๐๐๒๐๐๐๗๕ xxx

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
วท.บ.(พยาบาล)
อ.บ. (อภิธรรม)

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหิดล
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร

๒๕๕๓
๒๕๕๐
๒๕๒๒
๒๕๕๓

รอง
ศาสตราจารย

บํารุง  สุขพรรณ
๓ ๑๐๐๖ ๐๒๑๙๔ ๕๒ ๔

สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร)
ว.บ. (วารสารศาสตร)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร

๒๕๒๓
๒๕๑๗

รอง
ศาสตราจารย

กมล  ฉายาวัฒนะ
๓ ๑๒๐๑ ๐๑๘๗๒ ๙๗ ๐

ศศ.ม. (โบราณคดีสมยั
ประวัติศาสตร)
ว.บ. (วารสารศาสตร)

มหาวิทยาลยัศิลปากร

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร

๒๕๒๔

๒๕๑๐
รอง
ศาสตราจารย

รังษี  สุทนต
๓ ๑๕๐๗ ๐๐๐๗๔ ๖๔ ๗

- พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
- ป.ธ. ๙ (ภาษาบาลี)

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ
กองบาลีสนามหลวง

๒๕๔๗
๒๕๓๐

๓.๒.๒ อาจารยผูรวมสอน/อาจารยพิเศษ
ใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ถามี)
มี

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
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๕.๑.๑ นิสิตแผน ก แบบ ก(๒) และแผน ข จะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตอเม่ือศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และ
มีหนวยกิตสะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๙ หนวยกิต

๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธและสารนิพนธ

๕.๑.๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เม่ือศึกษารายวิชาครบตามท่ี
กําหนดไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๓.๐๐ ทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเสร็จสมบูรณ
โดยใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ

๕.๑.๔ การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ การสอบ
วิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ

๔.๑.๕ ผลงานวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพในวารสารทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนาและหลักธรรมอยางเปนระบบและมีหลักการ สามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ  ท้ังทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเขียนวิทยานิพนธ สารนิพนธไดและนําเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและ
สารนิพนธอยางมีจริยธรรมการเผยแพรผลงานวิชาการ

๕.๓ ชวงเวลา
๕.๓.๑ นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ก แบบ ก (๒) จะทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาท่ี ๔
๕.๓.๒ นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ข จะทําสารนิพนธในภาคการศึกษาท่ี ๔

๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๕.๔.๑ การศึกษาตามแผน ก แบบ ก (๒) ทําวิทยานิพนธ จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๕.๔.๒ การศึกษาตามแผน ข  ทําสารนิพนธ จํานวน ๖ หนวยกิต

๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ ใหลงทะเบียนเรียนวิชาเก่ียวของกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๕.๕.๒ จัดใหมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
๕.๕.๓ กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา
๕.๕.๓ จัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธและจัดใหมีคลินิก

วิทยานิพนธ
๕.๕.๔ ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิทยานิพนธท้ังทางการบรรยายทางเอกสารและทาง

เว็บไซต
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
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๕.๖.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘

๕.๖.๒ ในการสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธนิสิตตองตอบขอซักถามตางๆ เก่ียวกับ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธโดยคณะกรรมการสอบ หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ

๕.๖.๓ มีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลวิทยานิพนธหรือสารนิพนธทุก
ครั้ง

๕.๖.๔ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธไมวากรณีใดๆ นิสิตตองแกไขวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น
กอนท่ีจะนําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับท่ีแกไขแลวสงบัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไมสามารถสง
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดทันเวลาตามท่ีคณะกรรมการกําหนด จะตองดําเนินการยื่นขอขยายเวลาการ
สงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ท้ังนี้การขยายเวลาตองอยูภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแตวันสอบ
หากเกินจากกําหนดนี้ใหถือวาสอบไมผานและจะตองดําเนินการขอสอบใหม กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิต
เทานั้น

๕.๖.๕ ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธทําการประเมินผล
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธโดยกําหนดเปน ๔ ระดบัคือ

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

๕.๖.๖ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในหนาอนุมัติ อาจ
กระทําไดเม่ือเห็นสมควรแตประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามไดตอเม่ือวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธนั้นไดรับการแกไขท้ังรูปแบบและเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ

๕.๖.๗ ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเสนอผลการ
ประเมินตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หากมีมติไมเปนเอกฉันทโดยคณะกรรมการเสียงขางมากมีมติใหผาน
ใหรวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกทาน เพ่ือสงใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้
ขาด เม่ือทราบผลการประเมินและใหนิสิตสงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับท่ีแกไขเรียบรอยแลว บัณฑิต
วิทยาลัยจะประกาศผลใหทราบโดยท่ัวกัน
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หมวดท่ี ๔
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

๑. ดานความรู: รูชอบ รูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

สงเสริมใหมีความรูทางดานธรรมนิเทศ โดยเนนสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และเทคโนโลยีใหม และสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือสงเสริมประสบการณดานธรรมนิเทศ
หรือนิเทศศาสตร

๒. ดานคุณธรรมจริยธรรม: ตอบถูกดวย
มารยาททางกาย และวาจาท่ีเหมาะสม
ตามกาลเทศะ

มีการฝกฝนดานระเบียบวินัยกิริยามารยาทท้ังทางกายและวาจาท่ี
เหมาะสม มีความซื่อสัตยสุจริต โดยมุงสูคุณธรรมจริยธรรม โดย
ผานกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรม

๓. ปลูกธรรม: มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือการ
สื่อสารเผยแผพระพุทธศาสนา

มีการสงเสริมใหนิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือทํางานดานการสื่อสาร
หรือเผยแผพระพุทธศาสนา โดยการใชสื่อเทคโนโลยีเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในรูปแบบตาง ๆ ท่ีตอบสนองสังคม รวมถึงการ
สงเสริมใหมีแรงจูงใจ หรือจิตอาสาในการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตาง ๆ เชน จัดกิจกรรมการสื่อสารสังคม
สงเคราะหแบบบูรณาการ เปนตน
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๔. นําสังคม: ดานการสื่อสารเพ่ือการ
แกปญหา ผูนําดานจิตใจและปญญา

มีการสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการแกปญหาตนเองและสังคม
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปญหา (Problem-
Based Learning: PBL) เพ่ือนําไปสูการคิดวิเคราะหเพ่ือแกไข
ปญหานั้น ๆ และรูจักวางตนเปนแบบอยางท่ีจะสามารถเปนผูนํา
ดานจิตใจและปญญา โดยการใช เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการเรียนรูและปฏิบัติงาน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
สมัยใหม และสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือสรางเสริมประสบการณดานธรรมนิเทศ รวมท้ัง
ทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษโดยการรวมมือกับ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กลยุทธการสอนท่ีใช

ในการพัฒนา
กลยุทธในการประเมินผล

การเรียนรู
๑. ดานคุณธรรมจริยธรรม

๑.๑ ผลิตบัณฑิตทางธรรมนิเทศ
ศาตรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถใหบริการงานวิชาการแกสังคม

๑.๒ มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให
เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมดวย
หลักการทางพระพุทธศาสนา

๑.๓ สามารถวินิจ ฉัย และแก ไข
ปญหาบนฐานของหลักการและเหตุผล
และคานิยมดันดีงาม

๑.๔ แสดงภาวะความเปนผูนําดาน
ความประพฤตปิฏิบัติตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมทางธรรมนิเทศ

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ จัดกิจกรรมในเชิงวิชาการ

และภาคปฏิบัติ ที่ ส ง เส ริมการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ให
เปนผูมีน้ําใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อ
สังคมดานธรรมนิเทศ

๑.๒ ฝกฝนใหมีความใฝรู ใฝคิด
เปนผูนําดานจิตใจและปญญา เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม

๑.๓ การจัดกิจกรรมในรายวิชา
ที่เนนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบยีบ
วินัยในตนเอง และแกไขปญหา
ของตนเองและสังคมได

๑.๔ ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา
ผูตาม ดานคุณธรรมจริยธรรม

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑ . ๑ ป ร ะ เ มิ น ด ว ย ผ ล ง า น

วิชาการ และการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม

๑.๒ ประเมินดวยแบบทดสอบ
ดวยการสั งเกต สัมภาษณ การ
สนทนากลุม และแบบวัดผล

๑.๓ ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการปฏิบั ติ ง าน เปนทีม  การ
ทํ า ง าน วิ จั ย  และกา ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในการใชองคความรูทาง
การศึกษาทําประโยชนตอสังคม

๑.๔ ผูเรียนประเมินตนเอง และ
ประเมินโดยเพื่อนและอาจารย โดย
ใชแบบประเมินและแบบวัดผล

๒. ดานความรู
๒.๑ มีความรูและความเขาใจอยาง

ถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชาธรรมนิเทศตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญ และนํามา
ประยุกต ใช ในการศึกษาคนควาทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติงาน

๒.๒ มีความรูความเขาใจในวิธีการ
พัฒนาวิ ช ากา รสมั ย ใหม  ส ามา รถ
ประยุกตธรรมนิเทศใชรวมกับศาสตร

๒. ดานความรู
๒.๑ จัดการเรียนรูโดยผูเรียน

เปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมี
ความรูความเขาใจสาขาวิชาธรรม
นิเทศ โดยใชวิธีการเรียนการสอน
ที่เนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ป ร ะ ยุ ก ต ท า ง ป ฏิ บั ติ ใ น
สภาพแวดลอมจริง กระตุนใหเกิด
การคิด วิเคราะห และตัดสินใจ
ดวยตนเอง

๒. ดานความรู
๒.๑ ประเมินดวยการสอบ

ขอเขียน

๒.๒ ประเมินดวยการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ

๒.๓ ประเมินดวยการนําเสนอ
รายงานและการทํางานเปนทีม
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ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

กลยุทธการสอนท่ีใช
ในการพัฒนา

กลยุทธในการประเมินผล
การเรียนรู

สมัยใหมได
๒.๓ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัย

และการปฏิบัติในสาขาวิชาธรรมนิเทศ
สามารถประยุกตหลักธรรมมาใช กับ
แนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการ
วิจัย

๒.๔ สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
สรางองคความรูใหม สรางองคความรู
จากงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนา
องคกร เพื่อตอบสนองความตองการทาง
สังคมในดานวิชาการธรรมนิเทศ

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาการสมยัใหมควบคูกับวิชาการ
ธรรมนิเทศ

๒.๓ จัดใหมีการศึกษาคนควา
วิจัยดวยตนเอง ในการพัฒนา
นวัตกรรมและองคความรูใหม

๒.๔ สงเสริมใหมีการวิจัยและ
ค น ค ว า อ ง ค ค ว า ม รู ใ น คั ม ภี ร
พระไตรปฎก และนําองคความรูที่
คนพบมาประยุกต ใช ไ ดอย า ง
เหมาะสม

๒.๔ ประเมินดวยการนําความรู
ไปประยุกตหรือบูรณาการใชใหเปน
ประโยชน

๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ สามารถใชความรูทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ เพื่อการพัฒนาและสรางสรรค
นวัตกรรมทางธรรมนิเทศอยางเหมาะสม

๓.๒ สามารถสืบคนขอมูลผลงานวิจัย
สิ่งตีพิมพทางวชิาการ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย สังเคราะห และนาํไปใช
ประโยชนในการพัฒนาความคิดใหมๆ

๓.๓ สามารถประยุกตใชผลงานวิจัย
และองคความรูทางดานธรรมนิเทศใน
การแกปญหาหรือพัฒนางานไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค

๓.๔ สามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีซับซอนท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ

๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ฝกทักษะการคิดและการ
แกไขปญหา

๓.๒ เนนการเรียนรูดวยตนเอง
และการปฏิบตัิงานจริง

๓.๓ เนนการเรียนรูที่สามารถ
ประยุกตใชสื่อกับสถานการณจริง
โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิด
การเรียนรู
๓.๔ การอภิปรายกลุม

๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ วัดการแสดงออกทางการ
กระบวนการคิดและการแกไข
ปญหา

๓.๒ วัดผลการปฏิบัตงิานที่ไดรับ
มอบหมาย

๓.๓ การนําเสนอผลงาน การ
อธิบาย การถามและตอบคําถาม

๓.๔ การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน
การผลิตสื่อหรือผลงานที่เก่ียวกับ
ธรรมนิเทศ

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของตนเอง ในการ
พัฒนาความรูของตนเอง องคกร และ
สังคม
๔.๒ สามารถใชความรูในมาชีน้าํองคกร
แกไขปญหาที่มีความซบัซอนดวยตนเอง

๔ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ

๔.๑ การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่
เนนการเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและ
ผูสอน
๔.๒ ฝกฝนภาวะความเปนผูนาํ ผู
ตาม การแสดงออกถึงภาวะความ

๔ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ

๔.๑ สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน
ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน
เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจ
เรียนรู และพัฒนาตนเอง
๔.๒ สังเกตพฤติกรรมการแสดง
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ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

กลยุทธการสอนท่ีใช
ในการพัฒนา

กลยุทธในการประเมินผล
การเรียนรู

และเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่
เหมาะสม
๔.๓ สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงาน
๔.๔ แสดงภาวะความเปนผูนําในองคกร
บริหารการทํางานเปนทีมไดอยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกลุม
๔.๕ สามารถตัดสินใจในการดําเนินงาน
ดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้ง
วางแผนปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสทิธิภาพ

เปนผูนาํและผูตามที่ดี การมีมนษุย
สัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน และการ
รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางาน
วิจัย

๔.๓ ฝกฝนการทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม และการวางตัวที่เหมาะสม
ตามกาลเทศะ

๔.๔ ฝกฝนการประสานงานกับ
ผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
สถาบนัการศึกษา

บทบาทภาวะผูนําและผูตามที่ดี
ความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน

๔.๓ สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนและงานที่
ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
ผลงาน การทาํงานวิจัย และการ
รวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๑ สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลัก
ตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ใน
การศึกษาคนควาปญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปญหาที่สาํคัญและซบัซอน และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานธรรมนิเทศ
ในเชิงลึกไดเปนอยางดี
๕.๒ สามารถสื่อสารดานการพูด  การ
อาน การฟง การเขียน และการนําเสนอ
และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปไดอยางเหมาะสม
๕.๓ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การคนควาขอมูล เพื่อประกอบ
การศึกษาและการทาํวิทยานิพนธ
รวมทั้งการติดตอสื่อสาร

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ จัดการเรียนการสอนรายวชิา
ตางๆ เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะทัง้
ดานการวิเคราะห การวิจารณ
๕.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ
การสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยทีั้งดวยตนเองและ
รวมกับผูอ่ืน
๕.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะดานการใช
เทคโนโลยปีระกอบการคนควา
และการทําสารนพินธ หรือ
วิทยานพินธ

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ การทดสอบความรู และ
เทคนิคการวิเคราะหและวิจารณ
ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม ๆ
๕.๒ การทํางานวิจัย ตั้งแตเร่ิมตน
จนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน
และการนาํเสนอผลงาน

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
mapping)



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒๕

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง โดยระบุวาเปน
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยท่ีผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมี
ความหมายดังตอไปนี้

๓.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics)
(๑) ผลิตบัณฑิตทางธรรมนิเทศท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถใหบริการงานวิชาการแก

สังคม
(๒) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมดวยหลักการทาง

ธรรมนิเทศ
(๓) สามารถวินิจฉัยและแกไขปญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและคานิยมอันดีงาม
(๔) แสดงภาวะความเปนผูนําดานความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ในทางธรรมนิเทศ
๓.๒ ดานความรู (Knowledge)

(๑) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาธรรมนิเทศ
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ และนํามาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงาน

(๒) มีความรูความเขาใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม สามารถประยุกตใชรวมกับวิชา
ธรรมนิเทศได

(๓) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาธรรมนิเทศ สามารถประยุกต
ธรรมนิเทศมาใชกับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย

(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม สรางองคความรูจากงานวิจัยเพ่ือ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาองคกร เพ่ือตอบสนองความตองการทางสังคมในดานวิชาการธรรมนิเทศ

๓.๓ ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
(๑) สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือการ

พัฒนาและสรางสรรคองคความรูใหมทางธรรมนิเทศอยางเหมาะสม
(๒) สามารถสืบคนขอมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

สังเคราะห และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาความคิดใหมๆ
(๓) สามารถประยุกตใชผลงานวิจัยและองคความรูทางดานธรรมนิเทศในการแกปญหาหรือ

พัฒนางานไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค
(๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม และสามารถ

ผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ
๓.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and

Responsibilities)
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ

ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒๖

(๕) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอม
ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม

๓.๕ ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills)

(๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
โดยเฉพาะทางดานธรรมนิเทศในเชิงลึกไดเปนอยางดี

(๒) สามารถสื่อสารดานการพูด  การอาน การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับ
กลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม

(๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการทํา
สารนิพนธ/วิทยานิพนธ รวมท้ังการติดตอสื่อสาร



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรบัปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๐ หนา ๒๗

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา ๑. ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒. ดานความรู ๓. ดานทักษะทางปญญา ๔. ดานทกัษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๕. ดานทกัษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห ๓(๓-๐-๖)                  

๖๐๐ ๑๐๒ หลักการส่ือสารมวลชน ๓(๓-๐-๖)                  

๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิจัยเพ่ือธรรมนิเทศ ๓(๓-๐-๖)                  

๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษธรรมนิเทศ (๓)(๓-๐-๖)                    

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

๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ (๓)(๓-๐-๖)                    

๑๐๒ ๓๐๒ การใชภาษาบาลี ๑ (๓)(๓-๐-๖)                    

๑๐๒ ๓๐๖ การใชภาษาบาลี ๒ (๓)(๓-๐-๖)                    

๖๐๔ ๑๐๖ พุทธวิธีการส่ือสาร ๓(๓-๐-๖)                    

๖๐๔ ๓๐๗ การส่ือสารพุทธธรรมเชิงบรูณาการ
๓(๓-๐-๖)

                   

๖๐๔ ๒๐๘ การผลิตส่ือเพ่ือการเผยแผพุทธธรรม
๓(๓-๐-๖)

                   



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปรบัปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๐ หนา ๒๘

รายวิชา ๑. ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒. ดานความรู ๓. ดานทักษะทางปญญา ๔. ดานทกัษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๕. ดานทกัษะการ
วิเคราะห การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

๖๐๔ ๓๐๙ สัมมนาธรรมนิเทศ ๓(๓-๐-๖)                    

๖๐๔ ๓๑๐ หลักการเขียนขาวและการเขียนท่ี
สรางสรรคเพ่ือการเผยแผ ๓(๓-๐-๖)

                   

๖๐๔ ๓๑๑ จริยธรรมและกฎหมายในการส่ือสาร
๓(๓-๐-๖)

                   

๖๐๔ ๓๑๒ การส่ือธรรมผานพุทธศิลป ๓(๓-๐-๖)                    

๖๐๔ ๓๑๓ การส่ือสารเชิงพุทธกับประชาคม
อาเซยีน ๓(๓-๐-๖)                        

๖๐๔ ๓๑๔ การส่ือสารกับองคการเพ่ือการ
เผยแผพุทธธรรม ๓(๓-๐-๖)

                   

๖๐๔  ๔๐๐ วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต                    

๖๐๒ ๒๐๐ สารนิพนธ ๖ หนวยกิต                    



หมวดท่ี ๕
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๑

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 เกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยัน

หรือสนับสนุนวานิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานคุณวุฒิ เปนอยางนอย

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การทําวิทยานิพนธ จะตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการเรียนรูแตละดาน และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการหลักสูตร อาจารยผูสอนและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลท่ีไดมาเปนขอมูล
ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้

๒.๒.๑ สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการไดงานทําหรือศึกษาตอ
ตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากมหาบัณฑิตแตละ
รุนท่ีสําเร็จการศึกษา

๒.๒.๒ ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต
๒.๒.๓ ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ตอความรูความสามารถท่ีไดเรียนรูจากหลักสูตร ท่ีใชในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งท่ี
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จจากหลักสูตรเขาศึกษาตอ
เพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน โดยประเมินทางดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติอ่ืนๆ

๒.๒.๖ ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมากยิ่งข้ึน

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

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
๓.๒ แผน ก แบบ ก (๒)

๑) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ัง เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได

๒) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว

๓) เกณฑอ่ืนๆ ตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ภาคผนวก ค)
๓.๓ แผน ข

๑) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบ ประมวลความรู (Comprehensive
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น

๒) เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่ง
ของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได

๓) เกณฑอ่ืนๆ ตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ภาคผนวก ค)
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หมวดท่ี ๖
การพัฒนาคณาจารย

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัดใหมีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

คณะและหลักสูตรท่ีสอน โดยสาระประกอบดวย
๑.๑ บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน
๑.๒ สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ
และมีอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ีใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูและ

ปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองสอน
และมีการประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม ใหเขารวมรับผิดชอบรายวิชา
และมอบหมายงานบางสวนในการดูแลนิสิต

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล

๒.๑.๑ สงเสริมใหอาจารยไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาดูงานใน
องคกรตางๆ การลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ

๒.๑.๒ สรางเสริมประสบการณเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเองดานการวิจัย สนับสนุนใหเขียน
โครงการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยท้ังในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยและทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
๒.๒.๒ สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการเขาประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัย
๒.๒.๓ สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการตางๆการมีสวนรวมในกิจกรรม

บริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม รับเชิญเปนวิทยากรในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ รับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัย ตําแหนงทางวิชาการ
ประเมินโครงการวิจัยและเปนคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวของ

๒.๒.๔ สนับสนุนใหอาจารยขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน และตีพิมพบทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย

๒.๒.๕ สนับสนุนใหอาจารยสรางเครือขายทางวิชาการรวมกับหนวยงานและสถาบันท้ังในและ
ตางประเทศ
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หมวดท่ี ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร

๗.๑ การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.ตาม

รายละเอียดตอไปนี้
๑) จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๓ ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงาน

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๘ ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
และมีหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารย
ผูสอน

๒) จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ี
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา มีหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน

๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา

๕) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖) จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ ๕ ป

๗) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบงชี้ TQF ขอ ๑-๕ ใหครบถวน
ทุกตัวเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบไุวในแตละป

๗.๒ บัณฑิต
๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒) มีการพัฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผลงานนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
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๓) อ่ืนๆ (ตามกําหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย)

๗.๓. นิสิต
๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการ

วัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิตโดยกําหนดคุณสมบัติ
ของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใสชัดเจน มี
เครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตท่ีมีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด

๒) สําหรับนิสิตท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมี
กระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไกนําไปสูการปฏิบัติและมี
การประเมินผลติดตามเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขารับ
การศึกษา

๓) มีกระบวนการดูแลใหคําปรึกษาและมีการวางระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนิสิตและใหคําปรึกษาท้ังดานการเรียนการสอน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาท่ีมี
สภาพเปนนิสิต

๔) มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง

๕) มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนิสิตอยางท่ัวถึง เชน การสื่อสารผาน (e-mail) เปนตน
๔) อ่ืนๆ (ตามกําหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย)

๗.๔ คณาจารย
๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย  โดยการรับอาจารยใหมตองมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาท่ีสัมพันธหรือเก่ียวของ โดยมีระบบ มี
กลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารยใหมใหสอดคลองกับ
สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและโปรงใส

๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย อยางมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและ
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน

๓) มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการ
ปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
สนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย  และมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการ
กํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร
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๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไกท่ี

นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปด
รายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตและ
ตลาดแรงงาน

๒) มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธท่ีเนนความสามารถในการใช
การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม

๓) มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มีกลไก
ในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอนในแตละ
รายวิชาท่ีมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และมีการกํากับติดตามอาจารยในการ
จัดทํา มคอ. ๓

๔) มีการกําหนดเกณฑในการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีความเหมาะสมกับหัวขอ
วิทยานิพนธ และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ ตั้งแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จ
การศึกษา

๕) มีกระบวนการในประเมินผูเรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมิน
วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ

๖) มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการ

ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความ
พรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร X X X X

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถามี) X X X X

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อยางนอยกอนเปดการสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา X X X X

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา (ไมมี มคอ.๖ รายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)

X X X X

๕. จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา X X X X

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน
มคอ.๓ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา X X X X

๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว X X X

๘. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการเรียนการ
สอน X X X X

๙. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละ ๑
ครั้ง X X X X

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยรอยละ ๕๐ ตอป X X X X

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทายมหาบัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ X X

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอมหาบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ X X

หมวดท่ี ๘
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน

กระบวนการท่ีใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรการเรียนการสอนนั้น จะพิจารณา
จากผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมิน
จากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต และการตอบคําถามของ
นิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความ
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เขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การ
ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป
หากพบวามีปญหาก็จะตองตองมีการดําเนนิการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตทําการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การ

ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการ
สอนในทุกรายวิชา

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

๒.๑ การประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ดําเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งอาจารย

สามารถประเมินผลการทํางานไดตั้งแตนิสิตเริ่มตนกระบวนการ จนถึงข้ันตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และ
สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถาม หรืออาจจัดประชุมสัมมนาศิษยเกาตามโอกาสท่ีเหมาะสม

๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากนายจางหรือสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสง

แบบสอบถามไปยังผูใชมหาบัณฑิต

๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา
ดําเนินการโดยผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย

๓ คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมผลการประเมินท้ังหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังภาพรวม

และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่ง
ก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุกๆ ๕ ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชมหาบัณฑิตอยูเสมอ


