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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๕  เดือน

เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑    

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ เดือน 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3. การปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ /๒๕๖๑  ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

 เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดปรับปรุงแกไข

อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีการ

เพ่ิมเติมอาจารยประจําหลักสูตร  ๔ รูป/คน ไดแก พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. พระราชปริยัติมุนี, ศ.ดร. ผศ.ดร.บุญเลิศ  โอฐสู

และ ดร.สมคิด เศษวงศ เปนอาจารยประจําหลักสูตร  

 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

 5.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ฉบับเดิม 

 

ลําดับ ตําแหนง/ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

 

Ph.D.(Pali&Buddhist Studies) 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

ศษ.บ.(ศึกษาศาสตรบัณฑิต) 

ป.ธ.๙ 

B.H.U. India   ๒๕๓๗ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๔ 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช    ๒๕๓๑ 

แมกองบาลีสนามหลวง  ๒๕๒๘ 

2 พระมหาทวี มหาปฺโญ, ผศ.ดร. 

 

Ph.D.(Buddhist Studies) 

M.Phil. (Buddhist Studies) 

ศน.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ.(ปรัชญา) 

ป.ธ.๙ 

Delhi  University, India ๒๕๔๙ 

Delhi  University, India ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

แมกองบาลีสนามหลวง ๒๕๔๔ 

3 พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร.* 

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๒๕๔๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

4 ผศ.ดร. ประพันธ ศุภษร* 

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

5 ผศ.ดร. แมชีกฤษณา รักษาโฉม* 

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๕ 
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ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

บ.ศ. ๙ (บาลี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

6 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๘ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

7 พระมหาอดิเดช  สติวโร,ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๖  

8 ศ.ดร.สมภาร  พรมทา อ.ด.(ปรัชญา) 

อ.ม.(ปรัชญา) 

พธ.บ.(ปรัชญา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๔ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๔ 

9 รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร Ph.D.(Pali & Buddhist Study) 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

ป.ธ.๙ (บาลี) 

Banaras Hindy University India  ๒๕๔๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๒๗ 

แมกองบาลีสนามหลวง ๒๕๒๔ 

10 ดร.ตวงเพชร สมศรี พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม.(พุทธศาสตรและศิลปะแหงชีวิต) 

วท.บ.(คหกรรมศาสตรท่ัวไป) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒๕๓๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

  

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 5.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ฉบับแกไข 

 

ลําดับ ตําแหนง/ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. (Ph.D.) (Philosophy)  

(M.A.)  (Philosophy) 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  

มหาวิทยาลัยมัทราส อินเดีย ๒๕๓๘ 

มหาวิทยาลัยมัทราส อินเดีย ๒๕๓๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๗ 

2 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

 

Ph.D.(Pali & Buddhist Studies) 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

ศษ.บ.(ศึกษาศาสตรบัณฑิต) 

ป.ธ.๙ 

B.H.U. India   ๒๕๓๗ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๔ 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช    ๒๕๓๑ 

แมกองบาลีสนามหลวง  ๒๕๒๘ 

3 พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. (Ph.D.). ( Pali )  

(M.A.)  ( Pali & Sanskrit )  

ป.ธ.๙  (บาลี) 

มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ๒๕๔๑ 

มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ๒๕๓๔ 

แมกองสนามหลวง ๒๕๓๐ 
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4 พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.* 

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๒๕๔๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

5 พระมหาทวี มหาปฺโญ, ผศ.ดร. 

 

Ph.D.(Buddhist Studies) 

M.Phil. (Buddhist Studies) 

ศน.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ.(ปรัชญา) 

ป.ธ.๙ 

Delhi  University, India ๒๕๔๙ 

Delhi  University, India ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

แมกองบาลีสนามหลวง ๒๕๔๔ 

6 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๘ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

7 พระมหาอดิเดช  สติวโร,ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๖  

8 ศ.ดร.สมภาร  พรมทา อ.ด.(ปรัชญา) 

อ.ม.(ปรัชญา) 

พธ.บ.(ปรัชญา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๔ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๔ 

9 รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร Ph.D.(Pali & Buddhist Study) 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

ป.ธ.๙ (บาลี) 

Banaras Hindy University India  ๒๕๔๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๒๗ 

แมกองบาลีสนามหลวง ๒๕๒๔ 

10 ผศ.ดร. ประพันธ ศุภษร* 

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

11 ผศ.ดร. แมชีกฤษณา รักษาโฉม* พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

บ.ศ. ๙ (บาลี) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

12 ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม.(พุทธศาสตรและศิลปะแหงชีวิต) 

วท.บ.(คหกรรมศาสตรท่ัวไป) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒๕๓๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

13 ผศ.ดร.บุญเลิศ  โอฐส ู พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) 

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
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14 ดร.สมคิด  เศษวงศ พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

กศ.ม (เทคโนโลยีการศึกษา) 

พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๐ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๘ 

  

 หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

6. แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา (การปรับปรุงแกไขนี้ไมมีผลกระทบตอแผนการรับและจํานวนนิสิต) 

  

 

 

 

7. โครงสรางหลักสูตรภายหลังจากการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏ ดังนี้ 

 

 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิต แบบ 2.2 

1.หมวดวิชาบังคับ   

-นับหนวยกิต 6 9 

-ไมนับหนวยกิต (15) (15) 

2.หมวดวิชาเอก   

-นับหนวยกิต 6 12 

-ไมนับหนวยกิต (3)  

3.หมวดวชาเลือก 6 9 

4.ดุษฏีนิพนธ 36 48 

รวมท้ังส้ิน 54 78 

 

หมายเหตุ : การปรับปรุงแกไขน้ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางของหลักสูตร 

 

 

รับรองความถูกตองของขอมูล 

             

 

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ................ 


