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สารบัญ 
 

 เร่ือง    หน้า 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนงาน 
 - ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย   ๑ 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องตั้งบัณฑิตวิทยาลัย   ๒   
 - ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย   ๓ 
 -  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   ๔ 
 - โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย   ๕ 
 -  โครงสร้างภาระงานของบัณฑิตวิทยาลัย   ๖ 
 - บุคลากรประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   ๗ 
 -  ผู้อ านวยการหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย   ๘ 
 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  ภาคเสาร์-อาทิตย์   ๙ 
 -  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์  ๑๐ 

ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑๑ 

ภาคผนวก ก  
 - ค าอธิบายรายวิชา  ๔๙ 
 -  ค่าใช้จ่ายในแต่ละภาคการศึกษา  ๕๔ 

ภาคผนวก ข  
 -  ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๕๗ 
 -  นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ๑๓๓ 
 -  รายนามนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    
  ภาคเสาร์-อาทิตย ์รุ่น ๑ – ๗   ๑๓๕ 
 -  รายนามนิสิตส าเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๒ – ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒    ๑๔๓ 
     -  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ    ๑๕๐ 
    -  ประมวลภาพรับปริญญา ประจ าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ๑๖๑ 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนงาน | ๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
๑.๑ ข้อมูลส่วนงาน 
 

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาโดยอาศัยแนว
ปฏิบัติตามความในค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ (๒) ว่า
ด้วยการพิจารณา จัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และหรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า "ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองแห่งจะ
ร่วมกันจัดการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์  ก็ได้ "  
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีประกาศที่ ๖๕ / ๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือด าเนินการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท 
ประกอบด้วย 

  ๑. พระเมธีสุทธิพงศ์    ประธานกรรมการ 
   ๒. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ   กรรมการ 
   ๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต   กรรมการ 
   ๔. พระมหาจรรยา ชินว โส      กรรมการ 
   ๕. พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต    กรรมการ 
   ๖. นายจ านงค์ ทองประเสริฐ  กรรมการ 
   ๗. รศ.ดร. จ าลอง สารพัดนึก    กรรมการ 
   ๘. รศ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก    กรรมการ 
   ๙. ดร. ชาย โพธิสิตา             กรรมการ 
   ๑๐. ดร. จินดา จันทร์แก้ว        กรรมการ 
   ๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว                กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือน จึงยกร่างโครงการบัณฑิต
วิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโทได้ส าเร็จ  คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ๔ 
ภาควิชา คือ ภาควิชาบาลี ภาควิชาพระพุทธศาสนา  ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาศาสนา  สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโท   ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐   ต่อมามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท  
พุทธศักราช  ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อพร้อมแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๓๑  ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑  

 
 



๒ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

   ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ ๔/๒๕๓๑ 
เร่ือง ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดด าเนินการศึกษาตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๔๙๐  มาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว   มีผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ๓๕ รุ่น มีนิสิตเพ่ิม
มากกว่า ๑,๐๐๐ รูป ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกใน
ต่างประเทศ  ก่อให้เกิดความยากล าบากนานาประการเพราะทางมหาวิทยาลัยยังมิได้เปิด ด าเนิน
การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเนื่องด้วยความไม่พร้อมบางประการ 
 

บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ ๕ (๒)  แห่งค าสั่งมหาเถรสมาคม   เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒  โดย
ความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๑  เมื่อวันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๓๑  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 
 

(สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
สภานายกมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนงาน | ๓ 
 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
๑. ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพ่ือสังคม 

๒. ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ต าราด้านพระพุทธศาสนา  เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 

๓. วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งใ น
ระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  

 ๑) ด้านผลิตบัณฑิต: ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่คิด 
เป็นผู้น าจิตใจและปัญญา  มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

 ๒) ด้านวิจัยและพัฒนา: จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา  
ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข 

 ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม: มุ่งม่ันในการให้บริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม  อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 

 ๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: มุ่งส่งเสริม  อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
อันเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารจัดการ บูรณาการเข้ากับโครงการและ
กิจกรรมการเรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



๔ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 
๑.๒ คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
และหลักสูตรที่เปิดสอน 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 

     
  พระเทพปวรเมธี, รศ. ดร. 

 กรรมการ 

 
 

 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ. ดร. 

กรรมการ 

 
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร. 

      รองประธานกรรมการ 
(โดยต าแหน่ง) 

 
 

 
รศ. ดร.สุรพล  สุยะพรหม      

กรรมการ 
 

 
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. 
กรรมการและเลขานุการ 

(โดยต าแหน่ง) 

 

    

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. 
คณบดบีัณฑิตวทิยาลยั 

ประธานกรรมการ 
(โดยต าแหน่ง) 

 

  

 

 

ศ.พิเศษ จ านงค์  ทองประเสริฐ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศ. ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

รศ.ดร.ส าเนียง เลื่อมใส 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
sermtham@tu.ac.th 

ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

นายสนิท  ไชยวงศ์คต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

     

 

mailto:chariyakhun@mcu.ac.th
http://www.mcu.ac.th/site/major/images/www.facebook.com/welovechamnongthongprasert
mailto:watchara03@hotmail.com
http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_new08.php
http://www.mcu.ac.th/site/major/images/www.facebook.com/welovechamnongthongprasert
http://www.tuphil-re.net/vat.php
http://jc.tu.ac.th/about/lecturer.htm
http://www.philo-religion.au.edu/faculty_veerachart.html
http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_new08.php


ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนงาน | ๕ 
 

โครงสร้างการบรหิารงานบัณฑิตวทิยาลยั 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร 
 

บุคลากรต าแหน่งสายวิชาการ เลขานุการส านักงานคณบดี 
 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ฝ่ายวางแผนและวิชาการ 
 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสันติศึกษา 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
 

เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 

นักวิชาการศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

โครงสร้างภาระงานบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

บุคลากรต าแหน่งสายวิชาการ 

หลักสูตรพุทธศาสตร- 
ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(ภาคปกติ) 

หลักสูตรพุทธศาสตร- 
ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 

ภาควิชาพระพุทธศาสนา 
๑. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. 
๒. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร. 
๓. พระมหาทวี มหาปญฺโ , ผศ. ดร. 
๔. พระศรีธรรมภาณี, ดร. 
๕. รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
๖. ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
๗. รศ. รังษี สุทนต์ 
๘. รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
๙. ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู 
๑๐. ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี 
๑๑. ดร.สมคิด เศษวงศ์ 

หลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(ภาคปกติ) 

หลักสูตรพุทธศาสตร- 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ. ดร. 
๒. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ. ดร. 
๓. พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. 
๔. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร. 
๕. พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนงาน | ๗ 
 

บุคลากรประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่งบริหาร วุฒิการศึกษา 
๑ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก 
๒ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร. รองคณบดี / อาจารย์ ปริญญาเอก 
๓ รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดี / อาจารย์ ปริญญาเอก 
๔ พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการส านักงานฯ ปริญญาเอก 

ต าแหน่งวิชาการ/อาจารย์ประจ า 
๑ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 
๒ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 
๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 
๔ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ. ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 
๕ พระมหาทวี มหาปญฺโ , ผศ. ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 
๖ พระศรีธรรมภาณี, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 
๗ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ. ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 
๘ พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. อาจารย์ ปริญญาโท 
๙ พระมหาพรชัย  สิริวโร, ผศ. ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก 

๑๐ รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร อาจารย์ ปริญญาเอก 
๑๑ รศ. ดร.ประพันธ์  ศุภษร อาจารย์ ปริญญาเอก 
๑๒ ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม อาจารย์ ปริญญาเอก 
๑๓ ผศ. ดร.บุญเลิศ  โอฐสู อาจารย์ ปริญญาเอก 
๑๔ รศ.รังษี สุทนต์ อาจารย์ ปริญญาโท 
๑๕ ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ ปริญญาเอก 
๑๖ ดร.สมคิด เศษวงศ์ อาจารย์ ปริญญาเอก 

ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 
๑ พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๒ พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๓ พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๔ พระอุทิศ อาสภจิตฺโต จนท. ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย  ปริญญาโท 

๕ นายสังวร อ่อนสนิท นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาตรี 
๖ ดร.อุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษา ปริญญาเอก 
๗ นายภพปภพ เทพธานี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 
๘ นายจันทร์ธรรม  อินทรีเกิด นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๙ นางสาวกนกพร เฑียรทอง นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 

๑๐ นายไพฑูรย์  อุทัยคาม นักวิชาการศึกษาประจ าหลักสูตร พธ.ด. 
(พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

ปริญญาโท 

๑๑ นายวิทยา ปานไข่ นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาตรี 
๑๒ นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นักจัดการงานท่ัวไป ประจ าหลักสูตร 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

ปริญญาตรี 

 
 
 



๘ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

         ผู้อ านวยการหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 

 

 

 

  
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
  

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. 
ผู้อ านวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 
 โทรศัพท ์: ๐๙ ๒๒๖๔ ๗๔๘๓ 

 

รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
ผู้อ านวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์  
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๗๙๙ ๘๔๔๒ 

ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
ผู้อ านวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๘๙๘ ๒๘๖๒ 

 

พระมหาทวี มหาปญฺโ , ผศ. ดร 
ผู้อ านวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 
โทรศัพท ์: ๐๘ ๘๓๓๙ ๖๕๔๕  

ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู 
ผู้อ านวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาธรรมนิเทศ ภาคปกติ 
โทรศัพท์ :๐๘ ๑๖๓๑  ๘๗๐๔ 

พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. 
ผู้อ านวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ 
โทรศัพท์ :  ๐๘ ๘๘๕๘ ๘๒๔๕ 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนงาน | ๙ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

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

 

พระราชปริยัติกวี, ศ. ดร.  
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ) 
 

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

Banaras Hindy University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๔ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๘ 

 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 
รศ. ดร. 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

 

รศ.   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 
รศ. ดร.  
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

 

พระมหาทวี มหาปญฺโ , ผศ. 
ดร. 
 

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

Delhi University,India  
Delhi University, India 
ม. มหามกฏุราชวิทยาลยั 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 

 

พระมหาอดิเดช  สติวโร, ดร.  
  

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๖ 
๒๕๖๐ 

 

รศ.   รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
 

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

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

๒๕๔๑ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๗ 
๒๕๒๔ 

 

ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลยั  มจร 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๐ 

 

รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

 

ผศ. ดร.ตวงเพชร  สมศรี 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๓ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

 

ดร.สมคิด เศษวงศ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

 



๑๐ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

 
ผูบ้ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ. ดร.ตวงเพชร  สมศร ี 
อาจารย์/เลขานุการ 

มือถือ: ๐๘ ๙๑๐๗ ๙๙๐๐ 
E-mail: mameaw43@hotmail.com 

 
 

นางสาวเจรญิรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 
นักจัดการงานทั่วไป 

มือถือ: ๐๖ ๓๓๖๒ ๘๘๗๐ 
E-mail: khink.jp@gmail.com 

รศ. ดร.ประพันธ ์ศุภษร 
ผู้อ านวยการ 

มือถือ: ๐๘ ๑๗๙๙ ๘๔๔๒ 
E-Mail: supasorn2508@gmail.com 

 
 

นายไพฑูรย์  อุทัยคาม 
นักวิชาการศึกษา 

มือถือ: ๐๙ ๗๑๔๐ ๙๙๕๕ 
E-mail: phaitoon2555@gmail.com 

ดร.สมคิด เศษวงศ์ 
อาจารย ์

มือถือ: ๐๘ ๕๖๔๗ ๔๓๕๗ 
E-mail: somkid_101@hotmail.com 

 
 

 

 
 

 

mailto:supasorn2508@gmail.com


ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  บัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

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

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

๓. วิชาเอก  
     พระพุทธศาสนา  (Buddhist Studies) 

๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     หลักสูตรแบบ   ๒.๑  จ านวน   ๕๔  หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร ๕  ป ี
๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
 รับผู้เข้าศึกษาท่ีเป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
       เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  



๑๒ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  

๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้น
ไป 

๖.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๓ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐        
วันที่ ๑๘  เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๖๐ 

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

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๘.๑ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
๘.๒ นักวิชาการด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนา 
๘.๓ นักวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
๘.๔ ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ราชบัณฑิต นักเจรจา เป็นต้น  
๘.๕ นักพัฒนาสังคม เช่น วิปัสสนาจารย์  วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๘.๖ นักวิชาการอิสระ 
๘.๗ นักพัฒนาด้านกิจการคณะสงฆ์  เช่น พระสังฆาธิการ 
๘.๘  ประกอบอาชีพเดิมของตน เช่น แพทย์ นักธุรกิจ โดยน าแนวคิดและกระบวนการทาง

พระพุทธศาสนาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพนั้นๆ 

๙.  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน   

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร, 
รศ. ดร. 
ID ๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖xxx 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
ID ๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔xxx 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๑๓ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
ID ๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖xxx 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
 
๒๕๓๐ 

 
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 ที่อยู่: เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓๑๗๐   
      
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    เศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตร์ก าลังเป็นที่ต้องการของสังคม 

เพราะสามารถน ามาประยุกต์แก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมในยุควัตถุนิยมได้ กรอปกับประเทศ
ไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประกอบกับการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมวัตถุนิยม  
ประชาชนแข่งขันกันในเรื่องวัตถุอย่างเดียวไม่ค านึงถึงด้านจิตใจ วัตถุนิยมได้ลดทอนคุณค่าทางด้าน
จิตใจของมนุษย์ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่เสถียร การพัฒนามนุษย์ในสังคมจะต้องพัฒนาทั้งร่างกาย
และจิตใจด้วยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้กับตนเอง องค์กร ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

    ประเทศไทยและเพ่ือนบ้านก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี 
๒๕๕๘ ซึ่งอาเซียนมีแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครอบคลุมถึงเรื่องการ
ปราบปรามยาเสพติด  การพัฒนาชนบท  การขจัดความยากจน  สิ่งแวดล้อม  การศึกษา  วัฒนธรรม  
สตรี  สาธารณสุข  โรคเอดส์ และเยาวชนเป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมาย ๔ 
ด้านคือ (๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจ  (๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง (๔) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม  

    บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าว  จึงได้พัฒนาหลักสูตร  ให้มี
เนื้อหาวิชาที่สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับความเป็นประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม  ในด้านพัฒนาสังคมมนุษย์  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมแห่งความเอ้ือ
อาทรต่อกันของคนในสังคม   



๑๔ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ระบบเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตร์ก าลังเป็นที่ต้องการทาง
สังคมเพราะสามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมได้ และสถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมแห่งการพัฒนา
ในเชิงพุทธถูกลดคุณค่าและก าลังลืมเลือน ภายใต้สถานการณ์ของระบบโลกท่ีผันผวนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม และรองรับ
กับแนวคิด และหลักการพัฒนาสังคมในประชาคมอาเซียน ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพระพุทธศาสนาจึงได้มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เท่าทันต่อการเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ 
ที่ท้าทายต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความเข้าใจเหตุและผล ทั้งนี้เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้กับตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซ้ึง และสามารถ
ประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ในระดับสากล 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เป้าหมายของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดยการพัฒนาระดับบุคคลไปสู่

ระดับองค์กรและสังคมซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ “ผลิตบัณฑิต  วิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”   และมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  และประยุกต์
พระพุทธศาสนาเ พ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม  และอัตลักษณ์บัณฑิตคือมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา 
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 

๑๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ   
 มหาวิทยาลัยฯเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา  มีการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นแกน

หลัก  คณะต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์ทั้งโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการศึกษา  การบริหารหลักสูตรได้
มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์  สังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  และคณะครุศาสตร์   มา
พัฒนาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม และเชิญบรรยายในรายวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ และการประยุกต์พุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการด้านรัฐศาสตร์  จิตวิทยา ศาสนา
เปรียบเทียบ และการบริหารการศึกษา 

๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
       หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ได้ตกลงและมีความร่วมมือกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา  โดยเชิญคณาจารย์มาบรรยาย  เชิญเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกัน เช่น  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 
 



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๑๕ 
 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
  เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์อย่างถูกต้องและมีความสุข ประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์

สมัยใหม่ มีจิตมั่นคงเป็นกัลยาณมิตร  ท าประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่างเหมาะสม 
 
๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้าน

ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม และพระพุทธศาสนา
ถือเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย เป็นรากฐานวัฒนธรรมประเพณีของชาติ เป็นเบ้าหล่อหลอมจิต
ของประชาชน และพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาจิตปัญญาให้เป็นคนประเสริฐได้  
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือ
สร้างนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สร้างนักวิจัยด้านพระพุทธศาสนา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่โดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นฐานคิดให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์

พระพุทธศาสนาอ่ืนอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

          ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ทางพระพุทธศาสนา 

         ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธา
พร้อมอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม และประสาน
ประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่างถูกต้องเหมาะสม          

 
 
 
 
 
 

 



๑๖ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.  จั ดท าและปรั บปรุ ง
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที ่สกอ. ก าหนด 
และสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-
๒๕๖๕) 

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

อย่างสม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น 
รวมทั้งคณะสงฆ์ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงคณะสงฆ์  
- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร  
- ติดตามความพึงพอใจของผู้ ใช้

บัณฑิตหรือนายจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
นายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียน การสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย   

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใ ห ม่ ต้ อ ง เ ข้ า อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ 
และการวัดผลประเมินผล  ทั้งนี้
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก

ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ
งานวิจัยไปใช้จริงเพ่ือท าประโยชน์
ให้แก่ชุมชน สังคมและคณะสงฆ์ 

- รายชื่อบุคลากรและอาจารย์ที่
เข้ารับการอบรม 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 
- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมีการ

ส่งเข้าอบรม) 

 



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๑๗ 
 

หมวดที ่๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 
    ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ 

ภาคการศึกษาปกต ิแต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
       ทั้งนี้ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดย

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘  และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 

       ๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ๑ 
รายวิชาต่อไปนี้ 

                       ๑) ๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา  หรือ 
                       ๒) ๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม  หรือ 
                       ๓) ๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
        โดยเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ก าหนดให้สอบวัดคุณสมบัติ 

เพ่ือขอสอบสารนิพนธ์ พร้อมความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ส่วนระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัด
คุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการสอบวัด
คุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  

         ๑.๑.๓  นิสิตแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ต้องสอบวัดคุณสมบัติด้าน
บทความวิชาการ ๑ ชิ้นงาน และบทวิจารณ์หนังสือ ๑ ชิ้นงาน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง
การสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  

         ๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ
จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LIMCU) หรือสถาบันภาษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

 ๑.๑.๕ นิสิตแบบ ๑.๑  ต้องศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมที่ไม่นับหน่วยกิต ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย และมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์หลังจากขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว   

                  นิสิตแบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต มีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

      ๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
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๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวน

หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  (ภาคผนวก ค ) 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษา

นอกเวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง 

และเมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 ๑.๓.๓ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 

 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 แบ่งเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้ 
            ภาคการศึกษาท่ี ๑    เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
            ภาคการศึกษาท่ี ๒    เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
            ภาคฤดูร้อน            เดือนเมษายน  -  พฤษภาคม  
  เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย ์
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๒.๒.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติ อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๒.๒.๒ ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จาก ระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ   

 ๒.๒.๓ นิสิตแบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒  ต้องเป็นผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๒.๒.๔  นิสิตแบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 
๓.๒๕ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

   ๒.๒.๕ นิสิตแบบ ๑.๒  ถ้าเป็นพระภิกษุ ต้องเป็นพระสังฆาธิการ มีประสบการณ์การ
บริหารงานคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  ถ้าเป็นคฤหัสถ์ ต้องเป็นผู้บริหารในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน       
มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
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 ๒.๒.๖  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้ และ 
 ๒.๒.๗  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
 
วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด 

เนื้อหาครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 
                  ๑. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
                  ๒. รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ตอบรับแล้ว 
                  ๓. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                  ๔. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                  ๕.ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                  ๖. วิธีด าเนินการวิจัย 
                  ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                  ๘. โครงสร้างวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
                  ๙. บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
                  ๑๐. ประวัติผู้วิจัย 
 ๒) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๓) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างวิทยานิพนธ์และความรู้

ความสามารถด้านอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๔) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   
 

    ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

- ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

- จัดบรรยายความรู้พ้ืนฐานด้านพระพุทธศาสนาเถร
วาทและมหายาน  
-จัดอบรมเสริมความรู้ด้านการท าวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษา
บาลี 
- จัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์  โดยการจัดอบรม
พิเศษเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยและการ

- ขาดทักษะการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาบาลี 
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและ 
พระพุทธศาสนา 
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-  ข า ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ขี ย น
โครงการวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ และโครง
ร่างสารนิพนธ์ 

จัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 
-  จัดให้มีการบริการความรู้ เกี่ ยวกับการสืบค้น
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแก่นิสิต นอกเวลาเรียน 

 
 

๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี  
      ๒.๕.๑  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา           

แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑  

 

จ านวนนิสิต (รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑   - ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๑๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
รวม - ๓๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ า น วนที่ ค า ดว่ า จ ะ
ส าเร็จการศึกษา (รูป/
คน) 

- - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

*จ านวนรับนิสิตนี้รวมถึงจ านวนนิสิตภาคปกติด้วย 
   ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
          ๒.๖ .๑   บัณฑิต วิทยาลัย   มหา วิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยา จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 

(๑) งบประมาณรายรับ  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

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

ค่าลงทะเบียน (วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์) - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(ต่อคน) 

- - - - - 

อ่ืนๆ - ๖๔๗,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ ๘๔๒,๕๐๐ 
 รวมรายรับทั้งหมด - ๑,๑๒๗,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ ๕,๗๙๒,๕๐๐ 
      

ชั้นปี 
  ปีการศึกษา 
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(๒) งบประมาณรายจ่าย  (แบบ ๒.๑)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์ - ๑,๓๖๔,๒๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ ๑,๗๓๗,๗๕๐ 

ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ 
ค่าเดินทาง - ๙๐๙,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ ๑,๑๕๘,๕๐๐ 

ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา - ๔๕๔,๗๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ ๕๗๙,๒๕๐ 

ค่าครุภัณฑ์ 
- 

๖๘๒,๑๒๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ ๘๖๘,๘๗๕ 

 รวมรายจ่ายทั้งหมด  - ๓,๔๑๐,๖๒๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ ๔,๓๔๔,๓๗๕ 

 
 

๒.๗ ระบบการศึกษา 
 เป็นแบบชั้นเรียน  
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
 ไม่มี 
 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร 
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) แบบ ๑.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๒) แบบ ๑.๒ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๗๘ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๓) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๓๖ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
              ๔) แบบ ๒.๒ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
 ๓.๑.๒ หลักสูตร   แบ่งเป็น   ๔  แบบ  คือ  
              ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่

ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน 
๖ รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพ่ิมเติมโดยไม่
นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
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          ๒) หลักสูตรแบบ ๑.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๗๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน 
๖ รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพ่ิมเติมโดยไม่
นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
          ๓) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร 
อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด       ตามโครงสร้างหลักสูตร 
             ๔) หลักสูตรแบบ ๒.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูง   และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร 
อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๑.๑ 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๒.๑ 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ 

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

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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๓.๑.๓  รายวิชาหลักสูตร  
 แบบ ๒.๑ 

(๑)  วิชาบังคับ  นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา
เพ่ิมเติมอีก ๗ รายวิชา ดังนี้ 

 ก.  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต  
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา           ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 
๘๐๐ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ   ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhism and Hermeneutics 
  ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 

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

๘๐๑ ๑๐๔  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ     (๓) (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Profession 

                     ๘๐๑ ๑๐๕      สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์              (๓) (๓-๐-๖) 
                                         Seminar on the Tipitaka and Literary Works             
 
  ๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight  Meditation  
 ๘๐๐ ๔๐๑    สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์    (๓) (๓-๐-๖)  
   Seminar on Research and Thesis 

 (๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิต และศึกษา
วิชาที่ก าหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ 

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

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

Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
     ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต 

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

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

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

Seminar on Applied Buddhist Ethics 
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๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Sustainable Development 

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

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

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

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

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

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

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

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

(๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์       ๓๖ หน่วยกิต 

Dissertation 
 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา 
แบบ ๒.๑   

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต 

 
ทฤษฎี 

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการ
ตีความ   
๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ 
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ 

 
๓ 
๓ 
 

(๓) 
(๓) 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    
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ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต 

 
ทฤษฎี 

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง  
วิชาเอก 
๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม  
๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการ
สมัยใหม่วิชาเลือก 
xxx xxx  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ 
วิชา 

 
(๓) 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
 

๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต 

 
ทฤษฎี 

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๓ วิชาบังคับ 

๘๐๐ ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้
เหตุผล 
๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
ดุษฎีนิพนธ์   
๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 

(๓) 
 

(๓) 
 

๓ 
 

๖ 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
๒ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 
 
 



๒๖ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต 

 
ทฤษฎี 

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๔ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๖ 
 
 

 
 

 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๕ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    

 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๖ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ ๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 
 ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
  ดูในภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๒๗ 
 

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

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

ศาสตราจารย ์ พระราชปริยัติกวี, ดร.  
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ) 
ID ๕๓๑๑๐๐๐๐๗๕XXX 

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

Banaras Hindy University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๔ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๘ 

รอง
ศาสตราจารย ์

พระเทพปวรเมธี, ดร. 
(ประสิทธิ์ พรหฺมร สี) 
ID ๓๗๓๐๕๐๐๖๘๒xxx 

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

University of Madras, India 
University of Madras, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗  

รอง
ศาสตราจารย ์

พระราชปริยัติมุนี, ดร. 
(เทียบ สิริ าโณ) 
ID ๓๗๒๐๙๐๐๙๘๒xxx 

Ph.D. (Pali) 
M.A. (Pali&Sanskrit) 
ป.ธ. ๙ (ภาษาบาลี) 

Poona University, India 
Poona University, India 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๑ 
๒๕๓๔ 
๒๕๓๐ 

รอง
ศาสตราจารย ์

รศ.   ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
ID ๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗XXX 

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

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

๒๕๔๑ 
๒๕๓๖ 
๒๕๒๗ 
๒๕๒๔ 

รอง
ศาสตราจารย ์

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.* 
ID ๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖XXX 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร.ประพันธ์ ศุภษร* 
ID ๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔XXX 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม* 
ID ๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖XXX 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลยั   

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหาทวี มหาปญฺโ , ดร. 
ID ๓๓๑๐๗๐๑๐๗๔XXX 

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

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

๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 

รอง
ศาสตราจารย ์

รศ.   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ดร. 
ID ๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖XXX 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ พระมหาอดิเดช  สติวโร,ดร.  
ID ๓-๑๐๒๒-๐๐๗๓๖XXX

  

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๖ 

ศาสตราจารย ์ ดร.สมภาร พรมทา 
ID ๓๔๐๐๔๐๐๕๔๒XXX 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๔ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๔ 

 

 



๒๘ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

     
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ตวงเพชร  สมศรี 
ID ๓๗๓๐๖๐๐๓๘๔XXX 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๓ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

อาจารย ์ ดร.สมคิด เศษวงศ์ 
ID ๓๔๓๐๖๐๐๔๒๓XXX 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

หมายเหตุ:* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ  
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาตามเกณฑ์ สกอ. 

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

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าดุษฎีนิพนธ์คือการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
และศาสตร์สมัยใหม่ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

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

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
๕) มีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของการศึกษา (TQF) ๕  ด้าน  
๖) มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง ๙  ด้าน (MAHACHULA) 

๕.๓  ช่วงเวลา 
๑) แบบ ๑.๑   ท าดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี ๒ เป็นต้นไป 

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

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



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๒๙ 
 

๕.๕  การเตรียมการ 
             ๑)  จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้
พร้อมในแต่ละปีการศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 
              ๒)  เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์   
              ๓)  อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
              ๔)  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความปลอดภัย และพร้อม
ใช้งาน 
              ๕)  จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด และสิ่งเก่ียวข้อง 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
๑)  ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการ  เป็นไปตามระเบียบบัณฑิต

วิทยาลัย  
           ๒)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการ
สังเกต และจากการรายงานด้วยวาจา และเอกสาร 
           ๓)  ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  จากกรรมการภายนอก 
           ๔)  ประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตโดยภาพรวม  จากการติดตามการท างาน  
ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน  และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality มีมารยาททางกาย
และวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและ
วาจาที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness  รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชุมชน  

๔. A – Ability  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและสังคม 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-
Based Learning: PBL) เพ่ือน าไปสู่การคิดแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
ตามหลักพุทธธรรม 

๕. C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน  คิดสร้างสรรค์ 
ต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ 
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สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์
กว้างไกล  

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนา
และสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้น าด้าน
จิตใจและปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและ
ปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการ 
บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
      ๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม (Moral and Ethics) 
 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในคุณค่าของการด าเนินภารกิจ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การท าประโยชน์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา และการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างราบรื่น โดยมีคุณสมบัติโดยสังเขป ดังนี้  
   (๑) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยศีลาจาร
วัตรงดงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
   (๒) มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตตน และเพ่ือน
ร่วมสังคมได้อย่างเหมาะสม ด้านการครองตน ครองคน ครองงาน 
   (๓) เป็นผู้มีน้ าใจเสียสละ มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
   (๔) มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา และส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
   (๕) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์  
   (๖) การยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
         ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง แต่งกาย
เหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงานตรงเวลา  



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๓๑ 
 

         (๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็น
ผู้อืน่ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
         (๓) การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และในการวิจัย 

        ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
         (๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลา การท างานเสร็จและส่งงานตาม
ก าหนด  
         (๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้า
ร่วมกิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
         (๓) ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
         (๔) ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ
แบบวัดผล        
         (๕) ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
และประเมินจากผู้ปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม  

    ๒.๒ ด้านความรู้ (Knowledge) 
       ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         นิสิตมีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความในการวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ  โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
         (๑) มีความรู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  
  (๒) มีความใฝ่รู้ใฝ่คิดสร้างสรรค์ในงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
  (๓) สามารถพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา 
  (๔) มีโลกทรรศน์กว้างไกลและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
        ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์
ในเชิงลึก ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่
เน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการวิจัยในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิด
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การคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบ
ค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
         (๒) การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับ
ข้อมูลจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
         (๓) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
         (๔) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาดูงาน 
         (๕) การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์  
         (๖) การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานการสอนที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น 

       ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
         (๑) การทดสอบย่อย  
         (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
         (๓) การวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
         (๔) การน าเสนอผลงาน  
         (๕) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับศาสตร์สมัยใหม่ 
         (๖) การสอบประมวลความรู้  
         (๗) การสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสอบความรู้ภาษาที่หลักสูตร
ก าหนด  
         (๘) การสอบวิทยานิพนธ์ 

      ๒.๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
       ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        นิสิตมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและประสบการณ์จริง มาบูรณาการใช้ในการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและสังคม โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
   (๑) สามารถเข้าใจทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาน าไปสู่การวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 
   (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ด้านพระพุทธศาสนา 
   (๓) สามารถออกแบบและด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   (๔) สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม่ 
       ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้   
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        (๑) เน้นการฝึกทักษะด้านการคิดและการสร้างสรรค์งานวิชาการ  
        (๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานวิจัยอย่างจริงจัง   
        (๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการวิจัยค้นคว้าในสถานการณ์จริง โดยใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
        (๔) เน้นการอภิปรายกลุ่ม 
      ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
         (๑) วัดผลจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
         (๒) วัดผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
         (๓) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน  
        (๔) วัดผลจากการอธิบาย การถามและตอบค าถาม  
         (๕) วัดผลจากการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน 
        (๖) วัดผลจากการอภิปรายกลุ่ม 
 

      ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal Skill and 
responsibly) 
        ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         นิสิตมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่างๆ ได้ มีความ
เคารพและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
   (๒) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร และสังคม 
   (๓) สามารถใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   (๔) มีภาวะความเป็นผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีม และภาวะการ
เป็นผู้ตามในทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของ
กลุ่ม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ  
        ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และ ความรับผิดชอบ 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน  
         (๒) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย  
          (๓) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
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          (๔) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
         (๕)  จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการประสานงานกับผู้ อ่ืนทั้ งภายในและภายนอก
สถาบันการศกึษา 
       ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 
         ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
          (๑) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
         (๒) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
          (๓) สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การ
น าเสนอผลงาน การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
 
 
      ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
       ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ     
         นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติและคณิตศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการ
ท างานวิจัยได้ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
   (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา  
   (๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสาร
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
   (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทาง
วิชาการได้อย่างเหมาะสม 
       ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         (๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์        
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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         (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
        (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางปรัชญาและการท างาน
วิจัย 
         (๔) จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิจัย 
       ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
         (๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ  
        (๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) (ภาคผนวก ข) 
        หลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ๕  ด้าน  ดังต่อไปนี้      
       ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
           (๑) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยศีลาจาร
วัตรงดงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
   (๒) มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตตน และเพ่ือน
ร่วมสังคมได้อย่างเหมาะสม ด้านการครองตน ครองคน ครองงาน 
   (๓) เป็นผู้มีน้ าใจเสียสละ มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
   (๔) มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา และส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
   (๕) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์  
  (๖) การยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ      
 ๓.๒ ด้านความรู้ (Knowledge)      
  (๑) มีความรู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  
  (๒) มีความใฝ่รู้ใฝ่คิดสร้างสรรค์ในงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
  (๓) สามารถพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา 
  (๔) มีโลกทรรศน์กว้างไกลและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
          (๑) สามารถเข้าใจทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาน าไปสู่การวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 
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   (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ด้านพระพุทธศาสนา 
   (๓) สามารถออกแบบและด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   (๔) สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม่ 
       ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
responsibly) 
          (๑) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
   (๒) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร และสังคม 
   (๓) สามารถใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  (๔) มีภาวะความเป็นผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีม และภาวะการ
เป็นผู้ตามในทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของ
กลุ่ม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 
       ๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 
           (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา  
   (๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสาร
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
   (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทาง
วิชาการได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

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

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                       

๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากบัศาสตร์แห่งการ
ตีความ  

                     

๘๐๑ ๒๐๓ ระเบยีบวิธวีิจัยชั้นสูง                       

๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                       

๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                       

๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน                       

๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานวิจยัและวิทยานพินธ์                       

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม                       

๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับ
วิทยาการสมัยใหม ่ 

                     

๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากบัศาสตร์แห่งการ
ใช้เหตุผล  

                     

๘๐๑ ๒๑๐ ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา                       

๘๐๑ ๒๑๑ สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์                       
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รายวิชา 
 

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

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๘๐๑ ๒๑๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  
                     

๘๐๑ ๒๑๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม                      

๘๐๑ ๒๑๔ พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย                       

๘๐๑ ๓๑๕ จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ                       

๘๐๑ ๓๑๖ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคม
ผู้สูงอายุ  

                     

๘๐๑ ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง  

                     

๘๐๑ ๓๑๘ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพือ่สังคม                       

๘๐๑ ๓๑๙ สัมมนาพระอภิธรรมปฎิก                       

๘๐๑ ๓๒๐ พระพุทธศาสนากบัประชาคม
อาเซียน  

                     

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       

๘๐๐ ๕๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                       
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หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑  (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  
          ๑. ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบทั้งก่อนและ
หลังเรียน  เขียนรายงาน มอบหมายงานให้ท าผลการฝึกภาคสนามหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับรายวิชา 
         ๒. นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
         ๓. การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับ คือ A, A-, B+, B, C+,C และ F มีผล
การศึกษา ระดับ ค่าระดับ และเกณฑ์คะแนน แต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 
ผลการศึกษา 

 
ระดับ 

 
ค่าระดับ 

เกณฑ์คะแนน  
เกณฑ์ วิชาเลือก วิชาบังคับ

และ
วิชาเอก 

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

A 
 
 

A- 
B+ 
B 

C+ 
C 
F 

๔.๐๐ 
 
 

๓.๖๗ 
๓.๓๓ 
๓.๐๐ 
๒.๕๐ 
๒.๐๐ 

๐ 

๙๕ - ๑๐๐ 
 
 

๙๐ - ๙๔ 
๘๕ - ๘๙ 
๘๐ – ๘๔ 
๗๕ - ๗๙ 
๗๐ - ๗๔ 
ต่ ากว่า ๗๐ 

๙๕-๑๐๐ 
 
 

๙๐ - ๙๔ 
๘๕ - ๘๙ 
๘๐ – ๘๔ 
ต่ ากว่า ๘๐ 

เกณฑ์ผ่านวิชาบังคับ
และวิชาเอก 

 
” 
” 
” 

เกณฑ์ผ่านวิชาเลือก 
” 

 
           ๔.  นิสิตต้องสอบไล่ได้ระดับ A, A-, B+ และ B หรือ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชา
บังคับ วิชาเอก หรือวิชาเลือก นิสิตที่ได้ระดับต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้องลงทะเบียนรายวิชา
นั้นใหม่ และต้องสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ Sแล้วแต่กรณี เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
 ๕.  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐  
           ๖.  ระบบการวัดผลและประเมินผลในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
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 ๗.  การประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตให้ได้รับผล
ประเมินเป็น S (Satisfactory – ผ่าน) หรือ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

  ๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
        การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าวิทยานิพนธ์  จะต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก
ข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  ๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
         การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
             ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษา
ต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎีบัณฑิต
แต่ละรุน่ที่ส าเร็จการศึกษา 
             ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 

 ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อ
สิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษา
ต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

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

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

     แบบ ๒   
         ๑. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 ๒. สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได ้ 
 ๓. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ๔. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษา
สันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 ๕. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 

 
หมวดที ่๖  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 



๔๒ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 
        ๑.๑ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
        ๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
        ๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
        และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ
ปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน  
และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา             ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์
ใหม่ โดยการสนับด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
        ๒.๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
        ๒.๑.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  
        ๒.๑.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ 
        ๒.๑.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
            ๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่  โดย
การสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 ๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอนและเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

หมวดที ่๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.       
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
             ๑) จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
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การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมี
หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            ๒) จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            ๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
            ๔) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ   ตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๘  
            ๕) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
            ๖) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วน
ทุกตัวเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
๒. บัณฑิต 
       ๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
           ๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ            
  ๓) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
๓. นิสิต 
    ๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการ
วัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต  โดยก าหนด
คุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส 
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
           ๒) ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมี
กระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติ
และมีการประเมินผลติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้า



๔๔ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 
การศึกษาหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จน
ส าเร็จการศึกษา 
            ๓) มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ  
            ๔) มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
       ๕) มีการรักษาอัตราความคงอยู่  อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิตเพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
  ๖) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
๔. คณาจารย์ 
            ๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่สัมพันธ์   โดยมีระบบมีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
            ๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์  มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
           ๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่
การปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
โดยการก ากับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร  โดยจัดให้มี
การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

           ๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไก
ที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ 
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการ



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๔๕ 
 

เปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของ
นิสิตและตลาดแรงงาน  

            ๒) มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการ
ใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

            ๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มี
กลไกในการน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมี การก ากับติดตาม
อาจารย์ในการจัดท า มคอ. ๓  

            ๔) มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา 

            ๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบ
การเมิน       ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ  

            ๖) มีการวัดผลและรายงานผลการด า เนินงานหลักสูตรตามกรอ บมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

 

ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี   
๔ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

X X X X 

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

X X X X 



๔๖ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี   
๔ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓  อย่างน้อยก่อนเปิด
การสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

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

X X X X 

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

X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X 

๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มอค.๗ ปีที่แล้ว 

- X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการ
เรียนการสอน 

X X X X 

๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

X X X X 

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

X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายมหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  - X 

 
 

หมวดที ่๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

          กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจาก
นิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน



ส่วนที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ | ๔๗ 
 

มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการถ่ายทอดความรู้  

กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
           ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งอาจารย์สามารถ
ประเมินผลการท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับ
ศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้

บัณฑิต  จากนั้นจะรวบรวบข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงให้คณาจารย์
ผู้สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยจะน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  และจะประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา 
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 

 
 
 



๔๘ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา | ๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ | คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ๒๕๖๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

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

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

 Buddhism and Hermeneutics 
ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบต ะวันตกและตะวันออก โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาและ

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

ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๓ เพื่อฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย 
ครอบคลุมหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเน้ือหา ระยะเวลาท่ีจะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
๘๐๑ ๑๐๔   สัมมนาพระพทุธศาสนากบัวิชาชีพ    (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism and Professionals 

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

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

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

 Insight Meditation 
ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐาน

ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านัก
ต่างๆ ในสังคมไทยบนฐานของคัมภีร์พระพุทธศาสนา  ส่วนในภาคปฏิบัติ  อาจารย์ผู้สอนน านิสิตฝึกปฏิบัติกรรมฐาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒  ช่ัวโมง  
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๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๓-๖) 
  Seminar on Research and Thesis 

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเน้ือหา 
ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
๘๐๑ ๒๐๗   สัมมนาหลักพุทธธรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism 

สัมมนาหลักพุทธรรมท้ังฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดและค าสอนส าคัญ 
เน้นพุทธธรรมท่ีเป็นแกนหลัก พุทธธรรมท่ีเป็นเครื่องมือปฏิบัติ และพุทธธรรมแนวประยุกต์ใช้  ได้แก่ อริยสัจ ๔ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพาน จิตประภัสสร กายของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระ
โพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอื่นๆ  นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครง
ร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๒๐๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์แบบบูรณาการให้

ครอบคลุมท้ังด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายค า
สอนทางพระพุทธศาสนา และประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบ
ปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ 

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

 Buddhism and Reasoning Sciences 
ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ 

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

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

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

 Seminar on Applied Buddhist Ethics 
สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึกษาหลักการและเกณฑ์ตัดสินในพุทธจริยศาสตร์

เพื่อตอบปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเลือกเพศ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ การบริจาคอวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต สงครามท่ีเป็นธรรม การ
ท าแท้ง ปัญหาเร่ืองสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิท่ีจะตาย การแต่งงานกับเพศเดียวกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริย
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์อื่นๆ ท้ังน้ีนิสิตต้อง
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ก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Sustainable Development 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเน้นศึกษา

วิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังภูมิหลังความคิด
ความเช่ือแบบตะวันตกท่ีก าหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามหลัก
พระพุทธศาสนาท่ีเน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๒๑๓  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม    ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Feminism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาทระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคม รวมท้ังประเด็นค าถามของสังคม
สมัยใหม่ท่ีมาควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทางเพศ ท้ังน้ี นิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา   โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
๘๐๑ ๒๑๔  พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย     ๓ (๓-๐-๖) 

 Buddhism in Thai Literatures 
ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ โดยเน้นวิเคราะห์อิทธิพลของ

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

 Buddhist Psychotherapy and Counseling 
วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา โดย

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

        Seminar on Buddhism and Aged Society 
 สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อหาแนวทางในการน าพุทธธรรมมาบูรณาการ

กับหลักการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ    การพึ่งตนเอง จิตวิทยาในการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การด ารงตนอย่างมีคุณค่า เป็นต้น  โดยเน้นศึกษาหลักการท้ังฝ่ายท่ีเป็นผู้ดูแลและผู้สูงอายุ  ท้ังน้ี  ท้ังน้ี นิสิต
ต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๓๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง    ๓ (๓-๐-๖) 

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

โดยเน้นศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอันเกิดจากความ
ไม่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตาม
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แนวพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังน้ี นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ 
ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๓๑๘  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม      ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Socially Engaged Buddhism 
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดต้ังชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือ
ผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ เช่น 
ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธทิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ท้ังน้ี 
นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  
๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Abhidhamma Pitaka 
สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระอภิ ธรรมปิฎก 

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

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

และความมั่นคงอาเซียน  (๒)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยนิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
 
ดุษฎนีพินธ ์  
๘๐๐ ๔๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๑ ๓๖  หน่วยกิต 
  Dissertation 

เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลท่ีมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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ค่าใช้จ่ายในแต่ละภาคการศึกษา 

 ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  

 
เหมาจ่าย 

๕๓,๐๐๐ บาท 

 
๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
๓ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
๔ ค่าบ ารุงห้องสมุด  
๕ ค่าประกันอุบัติเหตุ  
๖ ค่าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
๗ ค่าบ ารุงอุปกรณ์การศึกษา  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐  
 ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา  

 
เหมาจ่าย 

๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๒ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด  
๔ ค่าประกันอุบัติเหตุ  
๕ ค่าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
๖ ค่าบ ารุงอุปกรณ์การศึกษา  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  
 ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา  

 
เหมาจ่าย 

๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๒ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด  
๔ ค่าประกันอุบัติเหตุ  
๕ ค่าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
๖ ค่าบ ารุงอุปกรณ์การศึกษา  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา | ๕๕ 
 

  

 ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  

เหมาจ่าย 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด  
๓ ค่าลงทะเบียนสารนิพนธ์  
๔ ค่าลงทะเบียนดุษฎนีิพนธ์  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  
 ภาคการศึกษาที่ ๕ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  

เหมาจ่าย 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด  
๓ ค่าลงทะเบียนสารนิพนธ์  
๔ ค่าลงทะเบียนดุษฎนีิพนธ์  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  
 ภาคการศึกษาที่ ๖ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  

เหมาจ่าย 
๔๗,๐๐๐ บาท 

 
๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด  
๓ ค่าลงทะเบียนสารนิพนธ์  
๔ ค่าลงทะเบียนดุษฎนีิพนธ์  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐  
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