
 

 

 
 

 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) 

 
 
 
 

 
บัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๒ 

 

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  
อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.อ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 
เร่ือง หน้า 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๔ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  ๙ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๑๑ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ๓๐ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  ๔๘ 
หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์  ๕๒ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๕๓ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  ๕๗ 
 

ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

๖๐ 

ภาคผนวก ข 
 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
 

๖๘ 

ภาคผนวก ค    

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๗๘ 

ภาคผนวก ง   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

๑๒๐ 

ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑๒๘ 
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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   :  ๒๕๕๑๑๘๕๑๑๑๐๕๒๑ 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย          :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Doctor of  Buddhism  
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Buddhism 
     ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ด. 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : D.B 

๓. วิชาเอก 
พระพุทธศาสนา  

๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแบบ  ๑.๑  จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแบบ  ๒.๑   จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๕ ปี 
๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย และ อังกฤษ 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
 รับผู้เข้าศึกษาท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

๖. สถานภาพของหลักสูตร 
 ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้น

ไป 
 ๖.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๓  

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๓ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที ่๗/๒๕๖๕  

วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 ๖.๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕  วันที่ 

๒๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     ๘.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระพุทธศาสนาและปรัชญา ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

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

 ๘.๗ นักพัฒนาด้านกิจการคณะสงฆ์  เช่น พระสังฆาธิการ 
๘.๘ ประกอบอาชีพเดิมของตน เช่น แพทย์ นักธุรกิจ โดยน าแนวคิดและกระบวนการทางพระพุทธศาสนาไป

สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพนั้นๆ 
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๙. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
 ๑) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดล าพูน 
 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครสูิรสิุตานุยตุ, ดร. 
ID xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครโูกวิทอรรถวาที, ดร. 
ID xxxxxxxxxxxxx 

Ph.d. (Buddhist Studies) 
M.A. (Linguistics) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Magadh University, India 
Delhi University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา 
ID xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๓ 
๒๕๓๘ 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ๑) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
           ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ ถนนล าพูน-ป่าซาง ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐  
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
           การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๗๐) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ประเทศไทยได้ทรัพยากร
บุคคลที่ตรงกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เติบโตท่ามกลางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
            ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองที่มีความรัก
ชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา มีทักษะการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
สามารถน าเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิตตนและสังคม  เพ่ิมโอกาสและสร้างคุณค่าชีวิตให้เกิดสังคมอุดมปัญญา 
พร้อมพัฒนาแบบองค์รวมด้วยความเข้าใจชีวิตและโลกตามหลักพระพุทธศาสนา  โดยผลิตบัณฑิตให้มีความ
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เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา  สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะอาจารย์สอน นักวิชาการ นักการศึกษา 
ในสถาบันการศึกษา นักวิจัย นักคิด นักเขียน วิทยากร  ที่ปรึกษาองค์กร เป็นหลักสูตรที่มีความรับผิดชอบทางสังคม 
(CSR- Corporate Social Responsilbility) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
           ภายใต้บริบทสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมกระแสโลกาภิวัตน์  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายภาครัฐซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพและความสามารถ
พร้อมแข่งขันในเวทีโลกความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมโลก การปฏิวัตดิจิทัล (Digital Revolution) การพัฒนา
ที่ยั่งยืน สังคมผู้สูงวัย ความเสมอภาค จิตสาธารณะ กระแสสังคมพหุวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และระบบ
การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่กระทรวงอุดมศึกษาจึงวางแผนนโยบายและก าหนดทิศทางในการพัฒนาพลเมืองของชาติแก่
มหาวิทยาลัยในก ากับ มหาวิทยาลัยสงฆ์ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
           หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นกลไกลหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาคนไทยตามพันธกิจของกระทรวง
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสงฆ์โครงสร้างหลักสูตรมีเนื้อหาสารัตถธรรมที่สามารถน ามาบริหารจัดการและบูรณา
การในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถตอบโจทย์สังคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของการพัฒนาตาม
แผนชาติ และมหาวิทยาลัย คือ (๑) การสร้างพลเมืองให้มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
(๒) การสร้างพทุธนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถพลเมือง (๓) การน าหลักพุทธธรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๔) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
            วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ได้พิจารณาเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
เนื้อหาวิชาที่สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา  มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็น
ผู้รู้จริงและปฏิบัติได้  กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ความชัดเจนในการสร้างความเป็นเลิศทางพระพุทธศาสนา 
ประกอบกับปัจจุบันส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้อมในด้าน
อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ บุคลากรสนับสนุน  และสถานที่ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๘ 

 

นอกจากนี้ ภาพรวมผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร พบว่า หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ตลอดถึงมีทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก  ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตจึงมีความส าคัญยิ่ง 

เมื่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครบ ๕ ปี บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการ
ของด้านความเป็นพลเมืองที่ดีมีศีลธรรมจริยธรรม และนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นการจัดการศึกษาและการบูรณา
การแนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  ให้นิสิตมีทักษะการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และ
สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงศาสตร์สมัยใหม่ในเชิงลึก  สามารถพัฒนาตนและสังคม
อย่างยั่งยืนได้  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ 
          ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ตามที่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ไปพร้อมกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจไว้เช่นนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ แตกฉานด้านพระพุทธศาสนา  
อันจะน าไปสู่การผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ นอกจากนี้ ความรู้
ความสามารถดังกล่าวจะท าให้นิสิตเป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การบริหารความ
เสี่ยง  การคิดสร้างสรรค์  ตลอดถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ
และสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็น
ความส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  แล้ว
น าเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเห็นชอบและด าเนินการในขั้นต่อไป  
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
๑๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ 
  มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา มีการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลัก คณะต่างๆ 
มีความสัมพันธ์ทั้งโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการศึกษา การบริหารหลักสูตรได้มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธ
ศาสตร์  สังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  และคณะครุศาสตร์   มาพัฒนาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม 
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และเชิญบรรยาในรายวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และการประยุกต์พุทธธรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านรัฐศาสตร์  จิตวิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ และการบริหารการศึกษา 
        ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ตกลงและมีความร่วมมือกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสนาเปรียบเทียบ  และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา โดยเชิญคณาจารย์มา
บรรยาย  เชิญเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกัน 
เช่น  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 
หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
            เชี่ยวชาญพุทธศาสตร์สร้างพุทธนวัตกรรม ชี้น าสังคมอุดมปัญญา  

๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านปริยัติ 
ปฏิบัติ และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมและพระพุทธศาสนาถือเป็น
สถาบันหลักของประเทศไทย เป็นรากฐานวัฒนธรรมประเพณีของชาติ เป็นเบ้าหล่อหลอมจิตของประชาชน  
และพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาจิตปัญญาให้เป็นคนประเสริฐได้  มีความจ าเป็นต่อ
การพัฒนาดังกล่าวเพ่ือสร้างนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สร้างนักวิจัยด้านพระพุทธศาสนา แสวงหาองค์
ความรู้ใหม่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานคิดให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๓.๑  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในหลักพระพุทธศาสนา คัมภีร์และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถในการบูรณาการกับวิทยาการ
สมัยใหม่ที่หลากหลาย 
        ๑.๓.๒  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์
สมัยใหม่ สร้างองค์ความรู้ใหม่และพุทธนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงทักษะการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ
และสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
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        ๑.๓.๓  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ในการชี้น าสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีจิตสาธารณะและความมุ่งมั่นต่อยอดการเรียนรู้
วิชาการพระพุทธศาสนาและพุทธนวัตกรรม ชี้น าสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้

มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่สกอ . 
ก าหนดและสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๕- ๒๕๗๐) 

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

- ก ากับติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

-เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากย์หลักสูตร
เมื่อครบก าหนดการปรับปรุง 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 
- มี โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตร 
- มีโครงการวิจัยการเรียน

การสอน 
- มีการวิจัยสถาบัน   
-   ฯลฯ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะ
สงฆ ์

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงคณะสงฆ์ 

- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร 

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตหรือนายจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ เ รี ยนต่ อ
ความรู้และความทันสมัย
ของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตหรือนายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอน การวิ จั ยและการ
บริการวิชาการสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย   

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอนรูปแบบต่างๆและการวัดผล
ประเมินผลทั้ งนี้ เ พ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ ผู้ สอน

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

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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จะต้องสามารถวัดและประเมินผล
ได้เป็นอย่างด ี

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใช้จริงเ พ่ือท าประโยชน์ให้แก่
ชุมชน สังคมและคณะสงฆ์ 

- รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
วิชาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 

- ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมี
การส่งเข้าอบรม) 

  

หมวดที ่๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 
 ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น  ๒ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘  และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 

๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑  และแบบ ๒.๑ ต้องสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ โดยเสนอโครงร่างที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพ่ือขออนุมัติสอบสารนิพนธ์ พร้อมความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์  ส่วนระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่า
ด้วยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
           ๑.๑.๓  นิสิตแบบ ๑.๑  และแบบ ๒.๑  ต้องสอบวัดคุณสมบัติด้านบทความวิชาการ ๑ เรื่อง และ
บทวิจารณ์หนังสือ ๑ เรื่อง ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
           ๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๑.๑  และแบบ ๒.๑ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LIMCU) หรือสถาบันภาษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษาคือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน หรือภาษา
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ฝรั่งเศสนิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถ
เลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
 ๑.๑.๕ นิสิตแบบ ๑.๑  ต้องศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมที่ไม่นับหน่วยกิต ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
และมีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว  
นิสิต ๒.๑ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต มีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพ่ืออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
          ๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษาโดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ 
(ภาคผนวก ค) 
 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลา
อีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓  ชั่วโมงและเมื่อรวม
เวลาศึกษานอกเวลาแล้วนิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ๓ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิต 
 ๑.๓.๓ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
        ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 แบ่งเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 
 ภาคการศึกษาท่ี  ๑ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  ๒ เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน          เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
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เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย ์
* การรับนิสิตใหม่ อาจมีการรับเป็นช่วงๆ เช่น ภาคการศึกษาท่ี ๑ หรือภาคการศึกษาท่ี ๒* 
 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๒.๒.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

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

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

 ๒.๒.๖  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้ และ 
 ๒.๒.๗  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
 

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๑) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด เนื้อหา

ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 
                  ๑. ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
                  ๒. รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่ตอบรับแล้ว 
                  ๓. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
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                  ๔. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                  ๕. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                  ๖. วิธีด าเนินการวิจัย 
                  ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                  ๘. โครงสร้างดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
                  ๙. บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
                  ๑๐. ประวัติผู้วิจัย 

๒) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (เพ่ิมตามเกณฑ)์ 
๓)  ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๔) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และความรู้ความสามารถ 

ด้านอื่นๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๕) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และกลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

- ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชพระพุทธศาสนา - จัดบรรยายความรู้พ้ืนฐานด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท    
   และมหายาน 
-จัดอบรมเสริมความรู้ด้านการท าวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ  
   คุณภาพ 
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษา 
  บาลี 
- จัดโครงการอบรมพิเศษเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการ 
   วิจัยและการจัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเขียน 
   งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
-  จั ด ให้ มี ก า รบริ ก า รคว ามรู้ เ กี่ ย วกั บการสื บค้น
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแก่นิสิต นอกเวลาเรียน 

- ขาดทักษะการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาบาลี 
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและ 
พระพุทธศาสนา 
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และโครงร่างสารนิพนธ์ 
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๒.๔ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
  ๒.๔.๑  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑  

 

จ านวนนิสิต (รูป/คน) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ชั้นปีที่ ๑   ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๕ ๕ ๕ ๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๕ ๕ ๕ 
รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
จ านวนที่ ค าดว่ าจะส า เร็ จ
การศึกษา(รูป/คน) 

- - ๕ ๑๐ ๑๕ 

 
แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ 

 

จ านวนนิสิต (รูป/คน) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ชั้นปีที่ ๑   ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

จ านวนที่ ค าดว่ าจะส า เร็ จ
การศึกษา(รูป/คน) 

- - ๒๐ ๔๐ ๖๐ 

 
  ค่าใช้จ่ายต่อหัว (หรือต่อบุคคล) โดยประมาณในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปี 
  ปีการศึกษา 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน 
๒.๖.๑  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา จังหวัดล าพูน 

(๑) งบประมาณรายรับ (แบบ ๑.๑) 

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ(พ.ศ.) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ 

ค่าลงทะเบียน (ดุษฎีนิพนธ์) ๓๐๐,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อคน) - - - - - 
อ่ืนๆ  ๑๕๔,๘๐๐ ๓๐๙,๖๐๐ ๔๖๔,๔๐๐ ๔๖๔,๔๐๐ ๔๖๔,๔๐๐ 
 รวมรายรับทั้งหมด ๔๙๗,๓๐๐ ๖๙,๔๑๐๐ ๘๗๘,๙๐๐ ๘๗๘,๙๐๐ ๘๗๘,๙๐๐ 

(๒) งบประมาณรายจ่าย (แบบ ๑.๑) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ(พ.ศ.) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ค่าตอบแทนบุคลากรสายสนับสนุน  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ 
ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ค่าเดินทาง ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 รวมรายจ่ายทั้งหมด  ๘๖๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ 

(๓) งบประมาณรายรับ (แบบ ๒.๑) 

รายละเอียดรายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ(พ.ศ.) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน (ดุษฎีนิพนธ์) ๖๘๖,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๒,๐๕๘,๐๐๐ ๒,๗๔๔,๐๐๐ ๒,๗๔๔,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๓๐,๐๐๐      ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อคน) - - - - - 
อ่ืนๆ ๗๗๔,๐๐๐ ๑,๕๔๘,๐๐๐ ๒,๓๒๒,๐๐๐ ๒,๓๒๒,๐๐๐ ๒,๓๒๒,๐๐๐ 
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 รวมรายรับทั้งหมด ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๗๙๕,๐๐๐ ๔,๕๒๐,๐๐๐ ๕,๒๓๖,๐๐๐ ๕,๒๓๖,๐๐๐ 

(๔) งบประมาณรายจ่าย (แบบ ๒.๑) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ(พ.ศ.) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ค่าตอบแทนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ๙๐,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐ 
ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ/ค่าเดินทาง ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ 
ค่าจัดซื้อหนังสือต ารา ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุน ๑ อัตรา (๑๕,๐๐๐) 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

 รวมรายจ่ายท้ังหมด  ๘๑๔,๐๐๐ ๑๐๒๙,๐๐๐ ๑๑๓๘,๐๐๐ ๑๑๓๘,๐๐๐ ๑๑๓๘,๐๐๐ 
 
       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
 เป็นแบบชั้นเรียน  
          *ในกรณีสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์* 
 
       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 ๒.๑ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
  ๓.๑.๒ หลักสูตร  แบ่งเป็น  ๒ แบบ  คือ 
              ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔  หน่วยกิต และศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน ๔ รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร
อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร 
              ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
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กิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา 

 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ   
  ๑.๑ นับหน่วยกิต  ๖ 
 ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๖) (๖) 

 ๒. หมวดวิชาเอก   
   ๒.๑ นับหน่วยกิต  ๖ 
  ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๖) (๖) 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
 ๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๕๔ 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) หมายถึงรายวิชาที่นิสิตต้องเรียน แต่ไม่นับหน่วยกิต 

 

๓.๑.๓  รายวิชาหลักสูตร 
แบบ ๑.๑ 

(๑)  วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑  ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผลและการตีความ        (๓) (๓-๐-๖) 

Buddhism and Reasoning and Hemineotics 
๘๐๑  ๓๐๖ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่                (๓) (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
           (๒)  วิชาเอก  แบบไม่นับหน่วยกิต 

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎก                                             (๓) (๓-๐-๖) 
Seminar on the Tipitaka 

                   ๘๐๐ ๒๐๕         วิปัสสนากรรมฐาน                                       (๓) (๑-๔-๖) 
Insight Meditation 
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  (๓) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์      ๕๔ หน่วยกิต 

                                          Dissertation 
 
แบบ ๒.๑ 

(๒)  วิชาบังคับ  นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต  
ก.  วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต 

                 ๘๐๑ ๓๐๖          สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่           ๓  (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Modern Sciences 

                  ๘๐๑ ๓๐๗ สัมมนางานนิพนธ์และงานวิจัย                                    ๓   (๓-๐-๖) 
                                          Seminar on the Literary Works and Research  
 
         ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 

๘๐๑ ๒๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง                                 (๓)  (๒-๒-๖) 
Advanced Research Methodology 

 ๘๐๐ ๒๐๕ วิปัสสนากรรมฐาน              (๓)  (๑-๔-๖) 
    Insight  Meditation 
 

(๒) วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาที่ก าหนดให้เพ่ิมเติมอีก 
๓ รายวิชา คือ 

      ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎก                                           ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on the Tipitaka  
๘๐๑ ๑๐๒ สัมมนาหลักพุทธธรรม                                               ๓ (๓-๐-๖) 

                                          Seminar on Buddhamma 
ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต 

๘๐๑  ๑๐๓      พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผลและการตีความ                (๓) (๓-๐-๖) 
                               Buddhism and Reasoning and Hemineotics 

๘๐๑  ๓๐๘      สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่                       (๓) (๒-๒-๖) 
Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
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๘๐๑  ๓๐๙      เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพระพุทธศาสนา                            (๓) (๒-๒-๖) 
                     Information Technology for Buddhism 

(๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๘๐๑ ๓๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา                    ๓ (๓-๐-๖) 

Independent Study in Religious Studies 
๘๐๑ ๓๑๑  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                  ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Sustainable Development 
๘๐๑ ๓๑๒  จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ                    ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Psychotherapy and Counseling 
๘๐๑ ๓๑๓       สัมมนาพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ                                  ๓ (๓-๐-๖) 
                     Seminar on Buddhist Monks and Development of Well-being 

           ๘๐๑ ๓๑๔  สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง                  ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 

๘๐๑ ๓๑๕  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม                              ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Socially Engaged Buddhism 

๘๐๑ ๓๑๖  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก                               ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Abhidhamma Pitaka 

๘๐๑ ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                                      ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Profession  

๘๐๑ ๓๑๘       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น                         ๓  (๓-๐-๖) 
                                         Seminar on Buddhism and Local Literatures 

๘๐๑ ๓๑๙       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่น                           ๓ (๓-๐-๖) 
                    Seminar on Buddhism and Local Cultures 

           ๘๐๑ ๓๒๐      สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม                                      ๓ (๓-๐-๖) 
          Seminar on Buddhism and Feminism 

๘๐๑ ๓๒๑      พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย                                            ๓ (๓-๐-๖) 
                                          Buddhism in Thai Literatures 
                      ๘๐๑ ๓๒๒      สัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และวัชรยาน               ๓ (๓-๐-๖) 
                                         Seminar on Theravada  Mahayana and Vajarayana Buddhism 
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                      ๘๐๑ ๓๒๓ สัมมนาพุทธปรัชญา                       ๓ (๓-๐-๖) 
                      Seminar on Buddhist Philosophy 
                       ๘๐๑  ๓๒๔ พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ                          ๓ (๓-๐-๖) 
                                 Buddhism and Aged Society 

 (๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐  ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                  ๓๖   หน่วยกิต 

Dissertation 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา 
(๑) แบบ ๑.๑   

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษาที่ 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบั
ติ 

ศึกษาด้วยตนเอง 

๑ วิชาบังคับไม่นับหน่วย (๖) 
๘๐๑ ๑๐๑  สัมมนาพระไตรปฎิก 
๘๐๑  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง 
วิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต (๓) 
๘๐๑ ๒๐๗  สัมมนาหลักพุทธธรรม 

 
(๓) 
(๓) 
 

(๓) 

 
๓ 
๒ 
 

๓ 

 
๐ 
๒ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต - - - - 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙) ๘ ๒ ๑๘ 

 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาเอกไม่นับหน่วยกิต (๖) 

๘๐๑ ๓๐๖ สัมมนาหลักพุทธธรรมกับวิทยาการ
สมัยใหม่ 

 
(๓) 

 

 
๓ 

 

 
๐ 

 

 
๖ 
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๘๐๑ ๑๐๓ พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผล
และการตีความ 
 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

(๓) 
 

 
 

๖ 

๓ 
 

๐ 
 

๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๖ - - - 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) ๖ - ๑๒ 

 
ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๓ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 
๑๒ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๔ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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ภาคการศึกษาที่ ๕ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๕ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๒ 
   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๖ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๖ ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๑๒ 
   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 (๒) แบบ ๒.๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาเอกนับหน่วยกิต 

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎก 
๘๐๑ ๑๐๒ สัมมนาหลักพุทธธรรม 
วิชาเอกไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๑๐๓ พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผล  
               และการตีความ 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 
 

 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
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 รวมนับหน่วยกิต ๖ ๖ - ๑๒ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓ ๓ - ๖ 

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง  
๘๐๐ ๒๐๕  วิปัสสนากรรมฐาน 

 
(๓) 
(๓) 

 
๒ 
๑ 

 
๒ 
๔ 

 
๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต - - - - 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) ๓ ๖ ๑๒ 

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ภาค 
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับนับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๓๐๕ สัมมนาพระพุทธศาสนากับ           
              วิทยาการสมัยใหม ่
๘๐๑ ๓๐๖ สัมมนางานนิพนธ์ งานวิจัยและ  
              วิทยานิพนธ์ 
วิชาเอกไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑  ๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
               พระพุทธศาสนา 
๘๐๑ ๓๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคม 
                โลกยุคใหม่ 
 

 
๓ 
 

๓ 
 
 

(๓) 
 

(๓) 
 
 

 
๓ 
 

๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

 
๐ 
 

๐ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

 
๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 
 

๖ 
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วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
ดุษฎีนิพนธ์   
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ ์

 
๓ 
 

๖ 

 
๓ 

 
๐ 

 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕ ๙ - ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖) ๔ ๔ ๑๒ 

 
ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

๔ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๖ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 

 
ภาคการศึกษาที่ ๕ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๑๒ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 

ภาคการศึกษาที่ ๖ 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ ๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒     
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๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
  ดูในภาคผนวก ก (หน้า ) 
 
๓.๒ ชื่อ ฉายา สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์        
 ๓.๒.๑  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 (๑) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดล าพูน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครสูิรสิุตานุยตุ, ดร.* 
ID xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครโูกวิทอรรถวาที, ดร.* 
ID xxxxxxxxxxxxx 

Ph. D. (Buddhist 
Studies) 
M.A. (Linguistics) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Magadh University, India 
 

Delhi University, India 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา* 
ID xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๓ 
๒๕๓๘ 

อาจารย ์ ดร.พระมหาอินทร์วงค ์
อิสฺสภาณี, ดร. 
ID xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ปกรณ์ มหากันธา 
ID xxxxxxxxxxxxx 

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
รป.ม.(การปกครอง
ท้องถิ่น) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๒ 

 
๒๕๒๕ 

อาจารย ์ ดร.พัลลภ หารุค าจา 
ID xxxxxxxxxxxxx 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๒ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๒ 

รองศาสตราจารย ์ ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง 
ID xxxxxxxxxxxxx 
 

Ph.D. (Pali and 
Buddhism) 
M.A. (Buddhist Studies) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 

Marathwada University, India 
 

University of DeIhi, India 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๐ 
 

๒๕๓๗ 
  

 ๒๕๔๘ 
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พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
รองศาสตราจารย ์ พูนชัย ปันธิยะ 

ID xxxxxxxxxxxxx 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 

อาจารย ์ ดร.พิสฏิฐ์ โคตรสโุพธิ์ 
ID xxxxxxxxxxxxx 
 

Ph.D. (Philosophy) 

 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ปรัชญา)  
เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

Sampurnanand Sanskrit University  

Varanasi, India 

University of Delhi, India  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๓ 

 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๖ 
๒๕๒๕ 

รองศาสตราจารย ์
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หมายเหตุ:* อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน /หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ประสบการณ์ภาคสนามนี้ให้อยู่ในการก ากับดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์รับผิดชอบ
รายวิชาหรืออาจพิจารณาปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นประสบการณ์เพ่ือเปิดโอกาสและสร้าง
โอกาสการศึกษาแก่ประชาชน 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ 

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
          การท าดุษฎีนิพนธ์คือการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์
องค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมดุษฎี
นิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ  

๕.๒  ช่วงเวลา 
๑) แบบ ๑.๑   ท าดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป 

  ๒) แบบ ๒.๑   ท าดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป 
๕.๓  จ านวนหน่วยกิต 

  ๑) แบบ ๑.๑   จ านวน ๕๔  หนว่ยกิต 
  ๒) แบบ ๒.๑   จ านวน ๕๔  หนว่ยกิต 
 

๕.๔  การเตรียมการ 
 ๑)  จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมในแต่ละปี
การศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 
 ๒)  เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์   
 ๓)  อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๒๙ 

 

 ๔)  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 
 ๕)  จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และสิ่งเกี่ยวข้อง 

๕.๕  กระบวนการประเมินผล 
๑) ประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ์โดยคณะกรรมการ  เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  

  ๒) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกต 
และจากการรายงานด้วยวาจา และเอกสาร 
  ๓) ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ จากกรรมการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
  ๔) ประเมินผลการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตโดยภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลที่
เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน  และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality มีมารยาททางกาย
และวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness  รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบัน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนา  

มีการส่ ง เสริม ให้นิ สิ ตมีศรัทธา อุทิศตน เ พ่ือท างาน เผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน  

๔. A – Ability  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  
 

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

๕. C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน  คิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 
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๖. H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์
กว้างไกล  

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้น าด้าน
จิตใจและปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณา
การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 

  
๒.มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๒.๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Moral and Ethics) 
        (๑) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจนด้วยหลักฐานและจัดการ
กับปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
        (๒) มีความประพฤติเป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผล 
        (๓) ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีความกล้าหาญทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มในการชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพ่ือการทบทวนและแก้ไขระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น 
        (๔) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น าในที่ท างาน ชุมชน และ
สังคม 
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้ 
          (๑) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมว่ากล่าวตักเตือน

นิสิตที่ประพฤติผิดศีลธรรมและยกย่องนิสิตที่ประพฤติตามหลักศีลธรรมตามหลัก“ข่มผู้ที่ควรข่มยกย่องผู้ที่ควร

ยกย่อง” 

          (๒) มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคลและการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม  

          (๓) ใช้กรณีศึกษาทั้งจากเอกสารต าราและชีวิตจริงในสังคมปัจจุบันเพ่ือเป็นแบบอย่างให้นิสิตมีความ

ซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบความเสียสละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความกล้าหาญทางวิชาการ /วิชาชีพภาวะ

ผู้น าและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน 
และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
         (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
         (๒) คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
         (๓) รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
         (๔) การยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

๒.๒ ด้านความรู้ (Knowledge) 
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึง
เชื่อมโยงหลักการทางพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ และวิทยาการสมัยใหม่ 
          ๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดหลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม 
          ๓) มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิควิธีการค้นคว้าวิจัย และความท้าทายที่มีอยู่ การพัฒนาข้อสรุปทาง
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
          ๔) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้เชิงวิชาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือพุทธนวัตกรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 
 
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๒.๑  การบรรยายและร่วมอภิปรายหลักการพระพุทธศาสนาบนฐานของเอกสารชั้นปฐมภูมิ  
(พระไตรปิฎก) เอกสารชั้นรองและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการฝึกปฏิบัติการและการน าเสนอผลการ
เรียนรู้ 

๒.๓ จัดการบรรยายพิเศษและสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยเชิญวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสารนิพนธ์บทความทางวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่
สามารถน ามาปรับใช้ในงานดุษฎีนิพนธ์ที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น 
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๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและวิทยาการ
สมัยใหม่เพื่อน ามาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม 

 
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน 
และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 

(๑) การสอบวัดผลและ/หรือคุณภาพงานการศึกษาค้นคว้า 
(๒) คุณภาพของผลงานการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา 
(๓) คุณภาพของบทความทางวิชาการบทวิจารณ์หนังสือสารนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์อ่ืน 
(๔) คุณภาพผลงานวิจัยทางวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์อ่ืนพร้อมเผยแพร่สู่สังคมตาม

เกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 
๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๓.๑ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่  
๒)สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ ประเมินค่า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบูร

ณาการแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับสูง 

๓) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญเพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และพุทธนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

๔) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น  
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล 
                  ๓.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ บูรณาการ เปรียบเทียบ 
วิพากษ์อย่างอิสระตามหลักโยนิโสมนสิการ และการวิจารณ์ตามหลักการและทฤษฎี การต่อยอดองค์ความรู้และ
การแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
                         ๓.๒ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์จริงโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
                          ๓.๓ การอภิปรายสัมมนาทางวิชาการและการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า โดยใช้
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กระบวนการวิพากษ์อย่างกัลยาณมิตร 
                          ๓.๔ การทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพ่ือฝึกการตั้งโจทย์ประเด็นหัวข้อวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
                          ๓.๕ การหยิบยกกรณีศึกษาจากผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์มาศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์
สรุปประเด็นเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่
เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
                    ๓.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษาทางปัญญา 

๓.๑ ใช้การประเมินด้วยวิธีที่หลากหลายโดยค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและผลการ

เรียนรู้ที่ต้องการวัดเช่นการสอบวัดทักษะทางปัญญาการน าเสนอผลงานผลการศึกษาค้นคว้าการร่วมอภิปราย

ในชั้นเรียนการสังเกตพฤติกรรมซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเองโดยผู้สอนและโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓.๒ เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับปริญญาเอกจาก

ภายนอกสถาบันมาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ 

 

๓.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๓.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยหลักธรรมาภิ

บาล 
๒) สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่ าเสมอในการถ่ายทอดมุมมอง ทัศน ความคิดเห็นด้วย

ความเป็นอิสระตามหลักกัลยาณมิตร และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม 
        ๓) มีความสามารถในการท าความเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ มีการวางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สร้างสรรค์ ภายใต้สภาพสังคมที่ซับซ้อน 
 
๓.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 

๑) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๒) มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มการด าเนินกิจกรรมกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาอ่ืนๆเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ความกล้าหาญในการแสดงออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักสามัคคีธรรม 
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          ๓) ส่งเสริมเครือข่ายผู้เรียนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและต่างสาขาวิชาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเคารพความเห็นต่าง ท าความเข้าใจ ปรับตัว เพ่ืออยู่ร่วมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรมตามหลักสารณียธรรม 
 
      ๓.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 

๑) สังเกตพฤติกรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายการ

น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าการท างานวิจัยและการร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 

          ๒) ประเมินความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการปฏิบัติการการเคารพความคิดเห็นการ

ปรับตัวความสามารถแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา 

๓) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๔) ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วมโดยอาจารย์ประจ า
วิชาสาขาวิชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
     ๓.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒) สามารถสื่อสารองค์ความรู้พระพุทธศาสนาและประยุกต์ใช้พุทธนวัตกรรม ผ่านช่องทางที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
 
     ๓.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๓๕ 

 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ตรรกะตัวเลขและสถิติรวมถึงการ

ประเมินโดยใช้ประสบการณ์ตรง 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนวิธีการ

และรูปแบบการสื่อสารโดยใช้ประสบการณ์ตรง 

          ๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

สร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง 

 

     ๓.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลงานการวิเคราะห์เชิงปริมาณการประยุกต์ใช้สถิติการใช้ตรรกะและการบูรณาการหลักโยนิโส

มนสิการ 

๒) ผลงานการสื่อภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนวิธีการและรูปแบบการสื่อสาร 

๓) ผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นการสร้างสรรค์ผลงานและสื่อสารองค์ความรู้ 

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) (ภาคผนวก ข) 
หลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ๕  ด้าน  ดังต่อไปนี้      
 ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม(Moral and Ethics) 
          ๑) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจนด้วยหลักฐานและ
จัดการกับปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 ๒) มีความประพฤติเป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผล 
 ๓) ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีความกล้าหาญทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มในการชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพ่ือการทบทวนและแก้ไขระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น 
 ๔) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น าในที่ท างาน ชุมชน และ
สังคม   
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๓๖ 

 

 ๓.๒ ด้านความรู้ (Knowledge)  
 ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึง
เชื่อมโยงหลักการทางพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ และวิทยาการสมัยใหม่ 
 ๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดหลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม 

๓) มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิควิธีการค้นคว้าวิจัย และความท้าทายที่มีอยู่ การพัฒนาข้อสรุป
ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

๔) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้เชิงวิชาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือพุทธนวัตกรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 

  
 ๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

๑) สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่  
๒) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ ประเมินค่า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบูรณาการ

แนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับสูง 
๓) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญเพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน สร้างองค์

ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และพุทธนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
๔) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความ

เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล 
 

 ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
Responsibilies) 

๑) มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยหลักธรร
มาภิบาล 

๒) สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่ าเสมอในการถ่ายทอดมุมมอง ทัศน ความคิดเห็นด้วย
ความเป็นอิสระตามหลักกัลยาณมิตร และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม 

๓) มีความสามารถในการท าความเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ มีการวางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สร้างสรรค์ ภายใต้สภาพสังคมท่ีซับซ้อน  

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๓๗ 

 

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

๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

๒) สามารถสื่อสารองค์ความรู้พระพุทธศาสนาและประยุกต์ใช้พุทธนวัตกรรม ผ่านช่องทางที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า
ที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๔๖ 

 



 

 

๔.ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ปีท่ี ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

๑           เมื่อจบการศึกษาปีที่ ๑ นิสิตมีวินัยมากขึ้น สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม 
จัดการปัญหาบนพ้ืนฐานของหลักการที่มีเหตุผล  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม มีความกล้าหาญทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรมของผู้น าในที่ท างาน ชุมชน และสังคม   
 นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธศาสนา คัมภีร์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง
หลักการทางพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ และวิทยาการสมัยใหม่ได้  มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ถ่ายทอดหลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  รู้และความเข้าใจใน
เทคนิควิธีการค้นคว้าวิจัย และสามารถวิเคราะห์ความรู้เชิงวิชาการ  
นิสิตสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ ประเมินค่า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบูรณาการแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
สามารถพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับสูง   สามารถออกแบบและด าเนินการ
โครงการวิจัยที่ส าคัญเพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้  

๒ เมื่อจบการศึกษาปีที่ ๒ 
นิสิตมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นโดย

หลักธรรมาภิบาล  สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่ าเสมอในการถ่ายทอดมุมมอง 
ทัศนะด้วยความเป็นอิสระตามหลักกัลยาณมิตร และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม 
นิสิตสามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้ เป็นอย่างดี   สามารถสื่อสารองค์ความรู้
พระพุทธศาสนาและประยุกต์ใช้พุทธนวัตกรรม ผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ เมื่อส าเร็จการศึกษา 
          นิสิตจิตอาสา ความรู้ความเข้าพระพุทธศาสนาชัดเจน น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
แนวคิดใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  และมี
ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎี
นิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์
ผ่านสื่อทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม  และมีความสามารถในการท าความเข้าใจ ปรับตัว และอยู่



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๔๘ 

 

ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูล
ย้อนกลับ มีการวางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพสังคมท่ีซับซ้อน 

 
หมวดที ่๕ 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

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

 
ผลการศึกษา 

 
ระดับ 

 
ค่าระดับ 

เกณฑ์คะแนน  
เกณฑ์ วิชาเลือก วิชาบังคับ

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

A 
 

A- 
B+ 
B 
 

C+ 
C 
F 

๔.๐๐ 
 

๓.๖๗ 
๓.๓๓ 
๓.๐๐ 

 
๒.๕๐ 
๒.๐๐ 

๐ 

๙๕ - ๑๐๐ 
 

๙๐ - ๙๔ 
๘๕ - ๘๙ 
๘๐ – ๘๔ 

 
๗๕ - ๗๙ 
๗๐ - ๗๔ 
ต่ ากว่า ๗๐ 

๙๕-๑๐๐ 
 

๙๐ - ๙๔ 
๘๕ - ๘๙ 
๘๐ – ๘๔ 

 
ต่ ากว่า ๘๐ 

เกณฑ์ผ่านวิชา
บังคับและวิชาเอก 

” 
” 
” 
 

เกณฑ์ผ่านวิชา
เลือก 

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

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยัน
หรือสนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

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

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

 ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะ
ต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

 ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้า
ศึกษาต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

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

           (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
             (๕) จ านวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับระดับชาติและนานาชาติ 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 แบบ ๑ 
        ๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๕๑ 

 

        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 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 ๒. สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
 ๓. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ อุดมศึกษา 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 คณะ
และหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
        ๑.๑ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
        ๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
        ๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
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        และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ
ปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน
และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่  
โดยการสนับด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 ๒.๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 ๒.๑.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม  
 ๒.๑.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒.๑.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 ๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดย
การสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 ๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอนและเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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หมวดที ่๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
       การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ .  
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
        ๑) จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
        ๒) จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
         ๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
         ๔) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
         ๕) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
         ๖) มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็นตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ 
และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
๒. บัณฑิต 
  ๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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          ๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ            
  ๓) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
๓. นิสิต 
 ๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของ
นิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือใน
การคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
          ๒) ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการ
ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผล
ติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
          ๓) มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะ  
          ๔) มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
 ๕) มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเพ่ือน ามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
  ๖) อ่ืนๆ (ตามก าหนดเพ่ิมเติมของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
๔. คณาจารย์ 
         ๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาที่สัมพันธ์โดยมีระบบมีกลไกที่น าไปสู่การ



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๕๕ 

 

ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
        ๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
        ๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการก ากับควบคุม
ให้อัตราอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  
 

๕.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

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

        ๒) มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้ก าร
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

        ๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการ
จัดท า มคอ. ๓  

       ๔) มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์  ตั้ งแต่
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กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

        ๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมินดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ  

         ๖) มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย  
ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด  
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกร อบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

 

ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

X X X X 

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

X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบมคอ.๓  อย่างน้อยก่อนเปิดการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

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

X X X X 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 
๕. จัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

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

X X X X 

๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มอค.๗ ปีที่แล้ว 

- X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการเรียน
การสอน 

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. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายดุษฏีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อดุษฏีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  - X 

 

หมวดที ่๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

          กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจากนิสิตการตอบค าถาม
ของนิสิตในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน  
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การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะการถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์

การสอนการตรงต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการ
ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
           ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผล
การท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต

จากนั้นจะรวบรวบข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงให้คณาจารย์ผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  และจะประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คนซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน)  
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้
ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
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ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก ๕ ปีทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
๘๐๑ ๑๐๑  สัมมนาพระไตรปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 
                    Seminar on the Tipitaka  
 สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก โดยมีอรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส เป็นคัมภีร์สนับสนุน ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการสัมมนา ร่วมกัน
อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาในคัมภีร์ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหาร่วมสมัย สามารถน ามาศึกษาวิจัยต่อยอดทั้ง
ในรูปของบทความ สารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 
 
๘๐๑ ๑๐๓   พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผลและการตีความ   (๓) (๓-๐-๖) 
                    Buddhism on Reasoning and Interpretation 
 ศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้
เหตุผลแบบต่าง ๆ ของตะวันตก เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
และมหายาน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์แห่งการตีความทั้งแบบตะวันตก และตะวันออก เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการท าความเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุมีผลและหลากหลายมิติ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง       (๓) (๒-๒-๖) 
  Advanced Research Methodology 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ฝึกปฏิบัติการ
จัดท าโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุม ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการวิจัย ระยะเวลาที่
จะท าการวิจัย การทบทวนเอกสาร วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล และโครงร่างเนื้อหาโดยสังเขป โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

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

            สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพต่างๆ โดยเน้นให้นิสิตเลือกศึกษาวิชาชีพของตนเองหรือที่ตนเอง
สนใจ ทั้งประเด็นความเป็นมา การศึกษาและฝึกปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพ วิเคราะห์พุทธธรรมที่สามารถน าไปบูรณาการในการแก้ปัญหาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่าง ๆ 
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๘๐๐ ๒๐๕    วิปัสสนากรรมฐาน       (๓) (๑-๔-๖) 
 Insight Meditation 

 ศึกษาหลักวิปัสสนากรรมฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การ
ปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔  ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย  บนฐานของคัมภีร์พระพุทธศาสนา  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานตามเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาเอก 

๘๐๑ ๒๐๗  สัมมนาหลักพุทธธรรม                    (๓)  (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhamma 

สัมมนาหลักพุทธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตในการวิเคราะห์พุทธธรรมทั้งที่เป็นหลักความจริง
ที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลาง และข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ ได้แก่ ขันธ์ อายตนะ 
ปฏิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน สุญญตา พุทธภาวะ อริยสัจ อริยมรรค ไตรสิกขา เป็นต้น ที่นิสิตสามารถน าไป
ต่อยอดในการบูรณาการในงานดุษฎีนิพนธ์ บทความ และสารนิพนธ์ได้ 

๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนางานนิพนธ์ และงานวิจัย      ๓ (๓-๐-๖) 
                  Seminar on Literary Works and Research 
 สัมมนางานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของ
งานนิพนธ์และความสัมพันธ์พระไตรปิฎก ตลอดถึงน างานวิจัยและวิทยานิพนธ์ยุคปัจจุบันที่มีคุณภาพและได้รับ
การยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ การก าหนดโจทย์วิจัย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นปัญหาที่ควรน ามาศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมดุษฎีนิพนธ์ 

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

 สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์แบบบูรณาการให้
ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการ
สัมมนา การประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ืออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ 
และต่อยอดบทความ สารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 
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๘๐๑ ๒๑๓  สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม     ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Buddhism and Feminism 
 สัมมนาแนวคิดทฤษฎีกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี สถานะและ
บทบาทของสตรีในสังคมสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบัน การแบ่งแยก การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงทางเพศ 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทางเพศ ตลอดถึงการพัฒนาแนวทางและกลไกในการเสริมสร้างพลังสตรี โดยเน้น
ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการสัมมนา จัดการสัมมนา พร้อมสรุปประมวลผลการสัมมนาที่สามารถ
น าไปต่อยอดในการท าบทความ สารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 

๘๐๑ ๓๐๙     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพระพุทธศาสนา     (๓) (๒-๒-๖) 
                  Information Technology for Buddhism 
            ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร สื่อและประเภทของสื่อ หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาที่
สัมพันธ์กับการสื่อสาร และจริยธรรมการสื่อสารในพระพุทธศาสนา บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตอบสนองการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น การอ้างอิงและการน าเสนอ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในการผลิตสื่อใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารผลงานวิจัย และองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๘๐๑ ๓๐๘        สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่    (๓) (๒-๒-๖) 
                 Seminar on Buddhism and Modern World Society 

สัมมนาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของพระพุทธศาสนาในสังคมโลกยุคใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัย การ
ประยุกต์ใช้ และการทดลองล่าสุดเกี่ยวกับค าสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในด้านประสาท
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จิตวิทยา จิตบ าบัด การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เศรษฐศาสตร์ สันติศึกษา และการ
จัดการ ฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะในการพัฒนามุมมองทางพระพุทธศาสนาและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
สนองต่อความท้าทายในโลกสมัยใหม่ 

๘๐๑๒๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 
 Independent Study in Religious Studies 

 นิสิตจัดท าโครงงานโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา ศึกษาเปรียบเทียบถึงความเป็นสากล
แห่งค าสอน ศาสนสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมความเชื่อ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมนุษยชาติ และ
การเก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น ของศาสนาต่าง ๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและน าเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียน หรือเผยแพร่สู่สาธารณะใน
รูปแบบต่าง ๆ 
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๘๐๑  ๓๑๕     จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ     ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhist Psychotherapy and Counseling 

 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนว
พระพุทธศาสนา เปรียบเทียบกับจิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและกระบวนการท างานของจิต วิธีการ
พัฒนา การเยียวยารักษาและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาเกี่ยวกับความเครียด 
ความรัก ความขัดแย้งทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว และสุขภาพ 

 
๘๐๑  ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน    ๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Sustainable Development 
สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาในสังคม

โลกปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภูมิหลังความคิดความเชื่อแบบตะวันตกที่ก าหนดรูปแบบ
การพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน วิเคราะห์หลักการแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึง
การเรียนรู้ขบวนการพระพุทธศาสนาที่ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
๘๐๑  ๓๑๖     พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ           ๓ (๓-๐-๖) 
           Buddhism and Aged Society 
 สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ แนวโน้มปัญหา และการตอบสนองต่อ
สังคมผู้สูงอายุในโลกและประเทศไทย การบูรณาการพุทธธรรมเพ่ือสร้างกลไกและบริหารจัดการ เพ่ือการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่วัยผู้สูงอายุ การพ่ึงตนเอง การด ารงตนอย่างมีคุณค่า การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง ตลอดถึงการศึกษาดูงานกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุของขบวนการพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
๘๐๑ ๓๑๖ สัมมนาพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ    ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhist Monks and Development of Well-being 

สัมมนาปัญหาสุขภาวะ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา สาเหตุส าคัญและพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรคในหมู่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย วิธีการและกลไกในการสร้างเสริมสุขภาวะ
และการดูแลรักษาโรคตามหลักพระธรรมวินัยและวิทยาการสมัยใหม่ บทบาทของพระสงฆ์และแนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นต้น 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๖๕ 

 

๘๐๑ ๓๒๖ สัมมนาพุทธปรัชญา                 ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Buddhist Philosophy 
         สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ในพุทธ
ปรัชญาส านักต่าง ๆ คือ เถรวาท สรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธ
ตันตระ พร้อมทั้งเปรียบเทียบแนวคิดหลักของส านักพุทธปรัชญาเหล่านี้ เพ่ือน าไปต่อยอดในงานดุษฎีนิพนธ์ 
และบทความ และสารนิพนธ์ได้ 

๘๐๑ ๑๒๐   สัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และวัชรยาน  ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on Theravada  Mahayana and Vajarayana Buddhism 
          สัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ในประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พัฒนาการ 
นิกายส าคัญ คัมภีร์และหลักค าสอนส าคัญ การรักษาและถ่ายทอดค าสอน อิทธิพลที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ตลอดถึงการเผชิญต่อความท้าทายใหม่ ๆ และการปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน 

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

(GNH) วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมปัจจุบัน เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึงแนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติ ที่เป็นรูปธรรม 

 

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

ทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมี
ส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคมในโลกยุคใหม่ ตลอดถึงการศึกษาดูงานกิจกรรมเพ่ือสังคมของขบวนการพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 
 Seminar on AbhidhammaPitaka 
สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถา โดยเน้นก าเนิดและพัฒนาการของพระ

อภิธรรมปิฎกและอรรกถา รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่องสัจจะ กรรมกับ
อนัตตา ปรมัตถธรรม ๔ เชื่อมโยงกับคัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ตลอดถึง
วิเคราะห์การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตจิต และสังคมสมัยใหม่ 

 
๓๐๘ ๓๑๘       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 
                     Seminar on Buddhism and Local Literatures 

สัมมนาแนวคิด หรือหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นผ่านมิติ
ทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น คติธรรม, นิติธรรม, สหธรรม, และวัตถุธรรม เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ ท าความเข้าใจ
พระพุทธศาสนาในมิติของชาวบ้านสู่การเชื่อมโยงกับหลักการส าคัญแห่งค าสอนที่อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือ
อรรถกถา อันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจบริบทชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ บนพ้ืนฐานของพหุ
วัฒนธรรม 

๘๐๑ ๓๑๙         สัมมนาพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 
                       Seminar on Buddhism and Local Cultures 
 สัมมนาแนวคิด หรือหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นผ่านมิติ
ทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น คติธรรม, นิติธรรม, สหธรรม, และวัตถุธรรม เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ ท าความเข้าใจ
พระพุทธศาสนาในมิติของชาวบ้านสู่การเชื่อมโยงกับหลักการส าคัญแห่งค าสอนที่อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือ
อรรถกถา อันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจบริบทชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ บนพ้ืนฐานของพหุ
วัฒนธรรม 

๘๐๑ ๒๑๔  พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism in Thai Literatures 
 สัมมนาแนวคิดและหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทย โดยเน้นวิเคราะห์ความ
เป็นมา รูปแบบและโวหารการประพันธ์ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา สาระส าคัญ ตลอดจนอิทธิพลของ
วรรณคดีไทยที่มีต่อคติความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย
วรรณกรรมท้องถิ่นให้กว้างขวางและลุ่มลึกต่อไป 
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ดุษฎีนิพนธ์  
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๑  ๕๘ หน่วยกิต 
  Dissertation 

          เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๘๐๐ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๑  ๓๖ หน่วยกิต 
  Dissertation 

          เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา หมายเหตุ 
หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

in Buddhist Studies 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :๒๕๕๑๑๘๕๑๑๑๐๕๒๑ 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย   :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Buddhism 

Program 

 
 

เปลี่ยนชื่อหลักสูตร 

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

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Doctor of Buddhism Program 

ชื่อย่อภาษาไทย :  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  D.B 

 
เปลี่ยนชื่อปริญญา 

 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ หมายเหตุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ปรัชญา 

 เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์อย่างถูกต้องและมีความสุข
ประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มีจิตมั่นคงเป็น
กัลยาณมิตรท าประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่างเหมาะสม 
 

ปรัชญา 
      เชี่ยวชาญพุทธศาสตร์สร้างพุทธนวัตกรรม ชี้น าสังคม
อุดมปัญญา 

 
ปรับปรัชญา 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๖๙ 

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจ
พระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอ่ืนอย่างละเอียด
ลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการ
เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

๒. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตัดสินใจใน
การศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา 

๓. เ พ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้ เป็นผู้มีคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร รม อันดี ง า ม  มี ศ รั ท ธ าพร้ อม อุทิ ศ ตน เ พ่ื อ
พระพุทธศาสนา  สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ชีวิตและสังคมและประสานประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม         

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความเชียวชาญใน

หลักพระพุทธศาสนา คัมภีร์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถ
ในการบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ที่หลากหลาย    

๒. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยเชิง
บูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ สร้างองค์
ความรู้ใหม่และพุทธนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ตลอดถึง
ทักษะการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสั งคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๓. เ พ่ือผลิต พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ มี คุณธ รรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณและความกล้ าหาญทาง
จริยธรรม ในการชี้น าสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
รวมทั้งมีจิตสาธารณะและความมุ่งมั่นต่อยอดการ
เรียนรู้วิชาการพระพุทธศาสนาและพุทธนวัตกรรม ชี้น า
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 

ปรับวัตถุประสงค์ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงสร้างหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ 

หมวดวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
แบบ ๑.๑ 

จ านวน
หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ 

จ านวน
หน่วยกิต 
แบบ ๒.๑ 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ 

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

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๗๘ ๕๔ ๗๘ 
 

หมวดวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
แบบ ๑.๑ 

จ านวน
หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ 

จ านวน
หน่วยกิต 
แบบ ๒.๑ 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ 

    ๑. หมวดวิชาบังคับ     
    ๑.๑ นับหน่วยกิต -  ๖ ๙ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๖) (๙) (๖) (๙) 
    ๒. หมวดวิชาเอก     
    ๒.๑ นับหน่วยกิต   ๖ ๙ 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๖) (๖)  (๖) (๖) 
    ๓. หมวดวิชาเลือก -  ๖ ๖ 
    ๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๗๒ ๓๖ ๔๘ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๗๒ ๕๔ ๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๗๑ 

 

เปรียบเทียบรายวิชาและแนวสังเขปรายวิชา 
 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

วิชาบังคับแบบ ๒.๑ จ านวน ๖ หน่วยกิต แบบ ๒.๒ จ านวน 
๙ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ แบบ ๒.๑ จ านวน ๖ แบบ ๒.๒ จ านวน ๙ หน่วยกิต คงไว้ตามเดิม 

วิชาบังคับนับหน่วยกิต วิชาบังคับนับหน่วยกิต  



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๗๒ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

๘๐๑ ๑๐๑   สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on the Tipitaka and Its 
Commentaries 
      สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก  โดยมีคัมภีร์อรรถกถาเป็น
คัมภีร์สนับสนุนให้นิสิตก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
อย่ างน้อย ๓ ประเด็น เช่น นิติศาสตร์ ในพระวินัยปิฎก 
วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก 
จิตวิทยาในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น แล้วจัดท าโครงร่าง 
รายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
เสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนางานนิพนธ์ และงานวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 
              Seminar on Literary Works, Research and 
Thesis 
       สัมมนางานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ โดยเน้นให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของงานนิพนธ์และ
ความสัมพันธ์พระไตรปิฎก ตลอดถึงน างานวิจัยและวิทยานิพนธ์ยุค
ปัจจุบันที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ การ
ก าหนดโจทย์วิจัย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นปัญหาที่ควรน ามาศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 

๑. ปรับชื่อวิชา 
๒. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
๓. ปรับ เป็นวิ ชา เอกไม่นั บ

หน่วยกิต 
๔. ยุบรวมรายวิชาสัมมนา

พระ ไต รปิ ฎ ก แล ะ ง า น
นิพนธ์กับสัมมนางานวิจัย
และวิทยานิพนธ์เป็นวิชา
เดียวกัน 

๕. ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ๒ 
รายวิชา 

๖. ปรับเป็นวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต ในแบบ ๑.๒ 
และบังคับนับหน่วยกิตใน
แบบ ๒.๑, และ ๒.๒ 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๗๓ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

๘๐๐ ๑๐๒   พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ   
๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Hermeneutics 
      ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก 
โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาและปรัชญาที่น าไปสู่
การสร้างรูปแบบวิธีการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบททาง
สังคมและวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความค าสอนทางศาสนา
ใ ห้ เ ห ม า ะส ม กั บ ยุ ค ส มั ย   โ ด ย เ ฉ พ า ะก า ร ตี ค ว า ม ใ น
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่ปรากฏในคัมภีร์ไตรปิฎก 
และอรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์  มิลินทปัญหา 
ปรัชญาปารมิตาสูตร  ลังกาวตารสูตร เป็นต้น 

๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
๓ (๓-๐-๖)              
      Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
      สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการ
สมัยใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการก าหนดประเด็นการสัมมนา การประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่
มาอธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ืออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการ
ตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ และต่อยอด
บทความ สารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 
 

๑. ปรับชื่อรายวิชาใหม่ 
๒. ยุ บ ร ว ม ร า ย วิ ช า

พระพุทธศาสนากับศาสตร์
แ ห่ ง ก า ร ตี ค ว า ม กั บ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์
แ ห่ ง ก า ร ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล เ ข้ า
ด้วยกัน 

๓. ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
เ พ่ือให้ เป็นเอกภาพ และ
ครอบคลุมรายวิชาทั้ง ๒ ที่
ยุบรวมกัน 

๔. ปรับเป็นวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต 

๕. ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
๖. เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วย

กิตในแบบ ๑.๑ และ ๑.๒ 
และเป็นวิชาวิชาบังคับนับ
หน่วยกิตในแบบ ๒.๑ และ 
๒.๒ 
 
 
 
 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๗๔ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

 ๘๐๓ ๓๑๘  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น 
        สัมมนาแนวคิด หรือหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นผ่านมิติทางวัฒนธรรมต่างๆ 
เช่น คติธรรม, นิติธรรม, สหธรรม, และวัตถุธรรม เพ่ือน าไปสู่การ
เรียนรู้ ท าความเข้าใจพระพุทธศาสนาในมิติของชาวบ้านสู่การ
เชื่อมโยงกับหลักการส าคัญแห่งค าสอนที่อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
หรืออรรถกถา อันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจบริบทชุมชน และการ
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ บนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม 

๑. เ พ่ิมรายวิชาใหม่ เ พ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ย่อยข้อ ๑.๑ ที่ต้องการเน้น
ให้เข้าใจในวรรณกรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต แบบ ๑.๑ (๙), แบบ ๑.๒ (๙) แบบ 
๒.๑ (๑๕) และ แบบ ๒.๒ (๑๕)  

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต แบบ ๑.๑ (๖), แบบ ๑.๒ (๙), แบบ 
๒.๑ (๖) และ แบบ ๒.๒ (๙) 

 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๗๕ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

 ๘๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผลและการตีความ 
(๓) (๓-๐-๖)  
      Buddhism and Reasoning Sciences and 
Hermeneutics 
      ศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา 
โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ ของ
ตะวันตก เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์
ศาสตร์แห่งการตีความทั้งแบบตะวันตก และตะวันออก เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการท าความเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุ
มีผลและหลากหลายมิติ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

๑. ปรับชื่อรายวิชาใหม่ 
๒. ยุ บ ร ว ม ร า ย วิ ช า

พระพุทธศาสนากับศาสตร์
แ ห่ ง ก า ร ตี ค ว า ม กั บ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์
แห่ ง ก า ร ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล เ ข้ า
ด้วยกัน 

๓. ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
เพ่ือให้เป็นเอกภาพ และ
ครอบคลุมรายวิชาทั้ง ๒ ที่
ยุบรวมกัน 

๔. ปรับเป็นวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต ในแบบ ๑.๑, 
๑.๒, วิชาเอกไม่นับหน่วย
กิตในแบบ ๒.๑ และเอก
นับหน่วยกิตในแบบ ๒.๒ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๗๖ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖) 
  Advanced Research Methodology 
ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจั ยทางสั งคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๓ เพ่ือฝึก
ด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุม
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่
จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง (๓) (๒-๒-๖) 
Advanced Research Methodology 
        ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้ง
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงร่างงานวิจัย 
ครอบคลุม ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบข่าย
การวิจัย ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย การทบทวนเอกสาร 
วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล และโครงร่างเนื้อหาโดยสังเขป โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๑. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
๒. ปรับชั่วโมงบรรยาย เป็น ๒ 

ห น่ ว ย กิ ต  เ พ่ิ ม ชั่ ว โ ม ง
ปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต 

๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ 
(๓) (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Profession 
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพต่างๆ เช่นวิชาชีพครู 

วิชาชีพสื่อ วิชาชีพบัญชี  วิชาชีพแพทย์และพยาบาล วิชาชีพนัก
กฎหมาย วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น โดยเน้นให้นิสิตที่มีอาชีพนั้นๆ 
น าพุทธธรรมเข้าไปเป็นฐานและวิธีการ ส าหรับวิเคราะห์
แก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่าง ๆ 

๘๐๑ ๑๐๔  สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ (๓) (๓-๐-๖) 
       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพต่างๆ โดยเน้นให้นิสิต
เลือกศึกษาวิชาชีพของตนเองหรือที่ตนเองสนใจ ทั้งประเด็นความ
เป็นมา การศึกษาและฝึกปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพ วิเคราะห์พุทธ
ธรรมที่สามารถน าไปบูรณาการในการแก้ปัญหาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่าง ๆ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
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๘๐๑ ๑๐๕  สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์  
(๓) (๓-๐-๖) 
 Seminar on the Tipitaka and Buddhist Literary 
Works  
     สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญ ให้เห็นความสัมพันธ์และพัฒนาการ เช่น มิลินทปัญหา 
วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนีและอรรถกถาธรรมบท 
โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์และ
พัฒนาการ ศัพท์ส านวนวิชาการทางพระพุทธศาสนา รูปแบบ
การแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ในงานนิพนธ์
เรื่องนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 

๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนางานนิพนธ์ และงานวิจัย (๓)  (๓-๐-๖) 
Seminar on Literary Works, Research and Thesis 
       สัมมนางานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ โดยเน้นให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของงานนิพนธ์และ
ความสัมพันธ์พระไตรปิฎก ตลอดถึงน างานวิจัยและวิทยานิพนธ์ยุค
ปัจจุบันที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ การ
ก าหนดโจทย์วิจัย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นปัญหาที่ควรน ามาศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 
 

๑. ยุบรวมรายวิชาสัมมนา
พระ ไต รปิ ฎ ก แล ะ ง า น
นิพนธ์กับสัมมนางานวิจัย
และวิทยานิพนธ์เป็นวิชา
เดียวกัน 

๒. ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ๒ 
รายวิชา 

๓. ปรับเป็นวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต แบบ ๑.๒ 

๘๐๐ ๓๐๖   วิปัสสนากรรมฐาน    (๓) (๓-๒-๖) 
  Insight Meditation 
     ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
ภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน ๔  ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิเคราะห์
รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทยบนฐาน
ของคัมภีร์พระพุทธศาสนา  ส่วนในภาคปฏิบัติ  อาจารย์ผู้สอน
น านิสิตฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒  
ชั่วโมง 

๘๐๐๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) (๑-๔-๖) 
              Insight Meditation 
     ศึกษาหลักวิปัสสนากรรมฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิเคราะห์
รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย บนฐาน
ของคัมภีร์พระพุทธศาสนา รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานตามเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาเอก 

๑. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
๒. ปรับโครงสร้างเป็นบรรยาย 

๑  ห น่ ว ย กิ ต  แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบัติการอีก ๒ หน่วยกิต 

๓. เป็นวิชาเอกไม่นับหน่วยกิต
ในแบบ ๑.๑ และ ๑.๒ วิชา
บังคับไม่นับหน่วยกิตใน
แบบ ๒.๑ และ ๒.๒  
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๖๐๐๔๐๑ สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (๓) (๓-๓-๖) 
  Seminar on Research and Thesis 
สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการ

ยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา ประเด็นปัญหา 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาที่ควร
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 

 ๑. ยุบรวมรายวิชาสัมมนา
พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก แ ล ะ ง าน
นิพนธ์กับสัมมนางานวิจัย
และวิทยานิพนธ์เป็นวิชา
เดียวกัน 

๒. ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ๒ 
รายวิชา 

๓. ปรั บ เป็ น วิ ช าบั ง คั บนั บ
หน่วยกิต 

วิชาเอก วิชาเอก  

วิชาเอกนับหน่วยกิต วิชาเอกนับหน่วยกิต  

๘๐๑ ๒๐๗   สัมมนาหลักพุทธธรรม   ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddhism 
     สัมมนาหลักพุทธรรมทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายานโดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดและค าสอนส าคัญ เน้นพุทธ
ธรรมที่เป็นแกนหลัก พุทธธรรมที่เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และพุทธ
ธรรมแนวประยุกต์ใช้  ได้แก่ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ 
๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพาน จิตประภัสสร กายของ
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอ่ืนๆ  
นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ 
ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา 

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม                (๓)  (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism(แก้ไข) 
     สัมมนาหลักพุทธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตในการ
วิ เคราะห์พุทธธรรมทั้งที่ เป็นหลักความจริงที่ เป็นกลางตาม
ธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลาง และข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎ
ธรรมชาติ เช่น ขันธ์ อายตนะ ปฏิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน 
สุญญตา พุทธภาวะ อริยสัจ อริยมรรค ไตรสิกขา เป็นต้น ที่นิสิต
สามารถน าไปต่อยอดในการบูรณาการในงานดุษฎีนิพนธ์ บทความ 
และสารนิพนธ์ได้ 

๑. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการ

สมัยใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิต
ป ร ะ ยุ ก ต์ วิ ท ย า ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ ม า อ ธิ บ า ย ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนา และประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
อธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการ
และปัญหาสังคมสมัยใหม ่

นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย 
๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิช 

๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
๓ (๓-๐-๖)              
      Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
      สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการ
สมัยใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการก าหนดประเด็นการสัมมนา การประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่
มาอธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ืออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการ
ตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ และต่อยอด
บทความ สารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 
 

๑. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

วิชาเอกไม่นับหน่วยกิต วิชาเอกไม่นับหน่วยกิต  

๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล (๓) 
(๓-๐-๖) 
  Buddhism and Reasoning Sciences 
ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดย
เปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ ของตะวันตก 
เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงกล
ยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลทางตรรก แบบ

๘๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผลและการตีความ  
(๓) (๓-๐-๖)  
      Buddhism and Reasoning Sciences and 
Hermeneutics 
      ศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา 
โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ ของ
ตะวันตก เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์

๑. ปรับชื่อรายวิชาใหม่ 
๒. ยุ บ ร ว ม ร า ย วิ ช า

พระพุทธศาสนากับศาสตร์
แ ห่ ง ก า ร ตี ค ว า ม กั บ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์
แห่ ง ก า ร ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล เ ข้ า
ด้วยกัน 
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นิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

ศาสตร์แห่งการตีความทั้งแบบตะวันตก และตะวันออก เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการท าความเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุ
มีผลและหลากหลายมิติ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  

๓. ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
เพ่ือให้เป็นเอกภาพ และ
ครอบคลุมรายวิชาทั้ง ๒ ที่
ยุบรวมกัน 

๔. ปรับเป็นวิชาบังคับ 
 ๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎก (๓) (๓-๐-๖) 

              Seminar on the Tipitaka 
สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎก โดยมีอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิ
เสสเป็นคัมภีร์สนับสนุน ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็น
การสัมมนา ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ปัญหาในคัมภีร์ ที่เชื่อมโยง
กับสถานการณ์ปัญหาร่วมสมัย สามารถน ามาศึกษาวิจัยต่อยอดทั้ง
ในรูปของบทความ สารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 

๑. ปรับชื่อวิชา 
๒. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
๓. ปรั บจากวิ ช าบั ง คั บนับ

หน่วยกิตเป็นวิชาเอกนับ
หน่วยกิต ในแบบ ๒.๑ และ
เป็นเอกไม่นับหน่วยกิตใน
แบบ ๒.๒ 

 ๘๐๑ ๓๐๙ เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพระพุทธศาสนา(๓)(๒-๒-๖) 
          Information Technology for Buddhism 
         ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร สื่อและประเภท
ของสื่อ หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับการสื่อสาร 
และจริยธรรมการสื่อสารในพระพุทธศาสนา บทบาทเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตอบสนองการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น การ
อ้างอิงและการน าเสนอ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในการผลิตสื่อใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารผลงานวิจัย และองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ   

๑. เ พ่ิมรายวิชาใหม่ เ พ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อ ๒ ของหลักสูตรที่ปรับ
ใหม ่
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 ๘๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่ (๓) (๒-๒-๖) 
        Seminar on Buddhism and modern world society 
สัมมนาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของพระพุทธศาสนาในสังคมโลกยุค
ใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้ และการทดลองล่าสุด
เกี่ยวกับค าสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในด้าน
ประสาทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จิตวิทยา จิตบ าบัด การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เศรษฐศาสตร์  สันติศึกษา และการจัดการ ฝึก
ปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะในการพัฒนามุมมองทางพระพุทธศาสนา
และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนองต่อความท้าทายในโลก
สมัยใหม่ 

๑. เ พ่ิมรายวิชาใหม่ เ พ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อ ๒ ของหลักสูตรที่ปรับ
ใหม ่

วิชาเลือก วิชาเลือก  

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

พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ  โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงความ
เป็นสากลแห่งค าสอน การอยู่อย่างสันติของมนุษยชาติและการ
เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่าง
รายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
เสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑๒๑๐ ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา 
นิสิตจัดท าโครงงานโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
ศึกษาเปรียบเทียบถึงความเป็นสากลแห่งค าสอน ศาสนสัมพันธ์
เพ่ือการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมความเชื่อ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ของมนุษยชาติ และการเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
ของศาสนาต่าง ๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและน าเสนอผล
การศึกษาในชั้นเรียน หรือเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

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

 ตัดออก 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๘๒ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้น
ศึกษาหลักการและเกณฑ์ตัดสินในพุทธจริยศาสตร์เพ่ือตอบ
ปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเลือกเพศ การ
ตัดต่อพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบริจาค
อวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหาร
ชีวิต สงครามที่เป็นธรรม การท าแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือ
ร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศเดียวกัน การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ 
จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์อ่ืนๆ
ทั้งนี้นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓
ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
 ๘๐๑ ๒๑๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๓ (๓-๐-๖) 

 Seminar on Buddhism and Sustainable 
Development 

สัมมนาแนวคิดทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์
สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาการพัฒนาที่ ไม่ยั่ งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังความคิดความเชื่อแบบ
ตะวันตกที่ก าหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ว
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาที่เน้น
ความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 

๘๐๑๒๑๒สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Sustainable 
Development 
       สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภูมิหลังความคิดความเชื่อแบบ
ตะวันตกที่ก าหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน 
วิ เ คราะห์หลั กกา รแนวทางการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยื นตามหลั ก
พระพุทธศาสนา รวมถึงการเรียนรู้ขบวนการพระพุทธศาสนาที่
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
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นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ 
ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
๘๐๑ ๒๑๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม  ๓ (๓-๐-๖) 
              Seminar on Buddhism and Feminism 
       สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาทระหว่างบุรุษกับ
สตรีในสังคม รวมทั้งประเด็นค าถามของสังคมสมัยใหม่ที่มา
ควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคทางเพศ ทั้งนี้  นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่าง
รายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
เสนอผลการศึกษา   โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๑ ๓๒๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม  ๓ (๓-๐-๖) 
              Seminar on Buddhism and Feminism 
        สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี สถานะและบทบาทของสตรีในสังคม
สมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบัน การแบ่งแยก การเลือกปฏิบัติ 
ความรุนแรงทางเพศ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทางเพศ ตลอด
ถึงการพัฒนาแนวทางและกลไกในการเสริมสร้างพลังสตรี โดยเน้น
ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการสัมมนา จัดการสัมมนา 
พร้อมสรุปประมวลผลการสัมมนา ที่สามารถน าไปต่อยอดในการ
ท าบทความ สารนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 

ปรับรหัสและค าอธิบายรายวิชา
ใหม ่

๘๐๑ ๒๑๔  พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism in Thai Literatures 
       ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
วรรณคดี ไทยเรื่ อง เด่นๆ โดยเน้นวิ เคราะห์ อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาในแง่หลักค าสอน ภาษา โลกทัศน์ ฉาก โครง
เรื่อง และบุคลิกลักษณะของบุคคลในวรรณคดี รวมทั้งศึกษา
บทบาทของวรรณคดีไทยในฐานะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม 

๘๐๑ ๓๒๔  พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
 Buddhism in Thai Literatures 
       สัมมนาแนวคิดและหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในวรรณคดีไทย โดยเน้นวิเคราะห์ความเป็นมา รูปแบบและ
โวหารการประพันธ์ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา สาระส าคัญ 
ตลอดจนอิทธิพลของวรรณคดีไทยที่มีต่อคติความเชื่อ ค่านิยม 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
วรรณกรรมท้องถิ่นให้กว้างขวางและลุ่มลึกต่อไป 

ปรับรหัสและค าอธิบายรายวิชา
ใหม ่
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๘๐๑ ๓๑๕ จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhist Psychotherapy and Counseling 
วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้

ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา โดย
เปรียบเทียบกับหลักจิตรักษาและการให้ค าปรึกษาในจิตวิทยา
ตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและกระบวนการท างานของจิต 
วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้
ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาความ
ขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหา
สุขภาพและปัญหาเก่ียวกับความรัก เป็นต้น 

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

        ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและการให้ค าปรึกษาแก่
บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา 
เปรียบเทียบกับจิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและ
กระบวนการท างานของจิต วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและ
การให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหา
เกี่ยวกับความเครียด ความรัก ความขัดแย้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
ครอบครัว และสุขภาพ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

๘๐๑  ๓๑๖     พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ        
๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Aged Society 
 สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือ
หาแนวทางในการน าพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการบริหาร
จัดการในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ    การพึ่งตนเอง จิตวิทยา
ในการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การด ารงตนอย่างมี
คุณค่า เป็นต้น  โดยเน้นศึกษาหลักการทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลและ
ผู้สูงอายุ  ทั้งนี้  ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การศึกษา 

๘๐๑  ๓๑๖     พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ        
๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Aged Society 
       สั มมนาประเด็ นพระพุทธศาสนากับสั งคมผู้ สู ง อ ายุ  
สถานการณ์ แนวโน้มปัญหา และการตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุ
ในโลกและประเทศไทย การบูรณาการพุทธธรรมเพ่ือสร้างกลไก
และบริหารจัดการ เพ่ือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่วัยผู้สูงอายุ 
การพ่ึงตนเอง การด ารงตนอย่างมีคุณค่า การส่งเสริมสุขภาพ การ
ดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง ตลอดถึงการศึกษาดูงานกิจกรรมการดูแล
ผู้สู งอายุของขบวนการพระพุทธศาสนา ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

 ๘๐๑ ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง   ๘๐๑ ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง   ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๘๕ 
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๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 
สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) โดยเน้นศึกษา
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องและส่งเสริมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอันเกิดจากความไม่พอเพียงในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้ว
เสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงานด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การศึกษา 

๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy 
      สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
ปัจจุบัน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึง
แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ ที่เป็นรูปธรรม 

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

สั ง ค ม ใ น โ ล ก ยุ ค ใ ห ม่  โ ด ย เ น้ น วิ เ ค ร า ะห์ แ น ว คิ ด ท า ง
พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การ
จัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือผูกพัน 
(Engage)  กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะ
ขบวนการพระพุทธศาสนาเ พ่ือสังคมในโลกยุคใหม่  เช่น 
ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม 
ขบวนการชาวพุทธทิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ นิสิตต้อง
ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น 

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

สังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งชุมชน 
ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) กับการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมในโลกยุคใหม่ ตลอดถึงการศึกษาดูงานกิจกรรมเพ่ือ
สั งคมของขบวนการพระพุทธศาสนา ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
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แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  
 ๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก    ๓ 
(๓-๐-๖) 

  Seminar on AbhidhammaPitaka 
สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษา

ก าเนิดและพัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎก รูปแบบและ
โครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่องสมมติสัจจะ
และปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่องกรรมกับอนัตตา แนวคิดเรื่อง
ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น เชื่อมโยงกับ
คัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 
ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย 
๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

 

๘๐๑ ๓๑๙  สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก   ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on AbhidhammaPitaka 

       สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถา 
โดยเน้นก าเนิดและพัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎกและอรรกถา 
รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่อง
สัจจะ กรรมกับอนัตตา ปรมัตถธรรม ๔ เชื่อมโยงกับคัมภีร์อภิธรร
มาวตาร คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ตลอดถึง
วิเคราะห์การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตจิต และสังคมสมัยใหม่ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

๘๐๑ ๓๒๐  พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน ๓ 
(๓-๐-๖) 
 Buddhism and ASEAN Community  
       ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับ
หลักการของอาเซียน ๓  อย่าง คือ(๑)ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน  (๒)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (๓)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยนิสิตต้องก าหนด
ประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท า

๘๐๑ ๓๒๐ พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน๓ (๓-๐-๖) 
Buddhism and ASEAN Community  
       ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับ
หลักการของประชาคมอาเซียน ๓ ด้าน คือ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเน้นวิเคราะห์หลัก
ความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติและข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติใน

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
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โครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

พระพุทธศาสนา ตลอดถึงศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาที่ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมหลักการทั้ง ๓ ด้าน ในอาเซียน 

 ๘๐๑ ๓๒๕  สัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และ
วัชรยาน ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Theravada  Mahayana and Vajarayana 
Buddhism 
       สัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ใน
ประเด็นเก่ียวกับประวัติศาสตร์ พัฒนาการ นิกายส าคัญ คัมภีร์และ
หลักค าสอนส าคัญ การรักษาและถ่ายทอดค าสอน อิทธิพลที่มีต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดถึงการเผชิญต่อความท้าทาย
ใหม่ ๆ และการปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน 
 
 

เป็นรายวิชาเดิมในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ น ามา
ปรับชื่ อวิชาใหม่  และเขียน
ค า อธิ บ ายร ายวิ ช า ให ม่ ใ ห้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก ร ณ์
ปัจจุบัน 

 ๘๐๑ ๓๑๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น 
(๓) (๓-๐-๖) 
        สัมมนาแนวคิด หรือหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่น โดยวิเคราะห์รูปแบบการ โวหาร
การประพันธ์ โครงสร้าง วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระส าคัญ ตลอดจน
อิทธิพลของงานวรรณกรรมที่มีต่อคติความเชื่อ ประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
รากฐานวิถีชีวิตของคนในชุมชนในท้องถิ่น 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 

 ๘๐๑ ๓๐๑ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่น (๓)  เพ่ิมรายวิชาใหม่ 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๘๘ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

(๓-๐-๖) 
        สัมมนาแนวคิด หรือหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นผ่านมิติทางวัฒนธรรมต่างๆ 
เช่น คติธรรม, นิติธรรม, สหธรรม, และวัตถุธรรม เพ่ือน าไปสู่การ
เรียนรู้ ท าความเข้าใจพระพุทธศาสนาในมิติของชาวบ้านสู่การ
เชื่อมโยงกับหลักการส าคัญแห่งค าสอนที่อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
หรืออรรถกถา อันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจบริบทชุมชน และการ
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ บนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม 

 

 ๘๐๑ ๓๒๖  สัมมนาพุทธปรัชญา   ๓ (๓-๐-๖) 
      Seminar on Buddhist Philosophy 
          สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทางอภิปรัชญา ญาณ
วิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ในพุทธปรัชญาส านักต่าง ๆ 
คือ เถรวาท สรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร 
สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระ พร้อมทั้งเปรียบเทียบแนวคิด
หลักของส านักพุทธปรัชญาเหล่านี้ เพ่ือน าไปต่อยอดในงานดุษฎี
นิพนธ์ และบทความ และสารนิพนธ์ได้ 

เป็นรายวิชาเดิมในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ น ามา
ปรับชื่ อวิชาใหม่  และเขียน
ค า อธิ บ ายร ายวิ ช า ให ม่ ใ ห้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก ร ณ์
ปัจจุบัน 

ดุษฎีนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  

แบบ ๑.๑  
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๕๔ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๑.๑  
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๕๔ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

คงเดิม 



มคอ.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ ๘๙ 

 

หลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 

แบบ ๑.๒  
๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๗๘ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๑.๒  
๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์๗๒ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ปรับลดหน่วยกิตลงเป็น ๗๒ 
หน่วยกิต 

แบบ ๒.๑  
๘๐๐ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๒.๑  
๘๐๐ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

คงเดิม 

แบบ ๒.๒ 
๘๐๐ ๕๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แบบ ๒.๒ 
๘๐๐ ๕๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 

  Dissertation 
เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีรูปแบบและเนื้อหา

เป็นไปตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ๓บรรดาข้อบังคับระเบียบประกาศค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ 
บังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึงผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ๕ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า๒.๕๐จากระบบ๔แต้มยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้า
ประโยคและ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 



๘๐ 

 

 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ ต้อง ได้ค่ าระดับ เฉลี่ ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ ต่ า กว่ า ๓ .๕๐จากระบบ  
๔แต้มยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๓ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที ่๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ 
ละปีการศึกษาออกเป็น๒ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ บัณฑิต
วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์และจะก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า๓๖หน่วยกิต
และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิตจ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา    ๑๘ หน่วยกิต 
   วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น   ๔๘ หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิตจ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา    ๙ หน่วยกิต 



๘๑ 

 

   วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น   ๖๐ หน่วยกิต 
 ข้อ๑๑ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า๔ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖ ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐
ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุ
สภาพนิสิตได้อีกแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน๒ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ๑หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้วนิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปี ได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
โดยไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B  หรือ S 
  ข้อ๑๓การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
   ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเป็นอาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งเมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่หากพ้นจากก าหนดการลาพักการศึกษา
ดังกล่าวนิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 



๘๒ 

 

  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลา พัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็น
นิสิตทุกภาคการศึกษายกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้วในกรณีนี้
ให้นิสิตได้ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่๑ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ๓๒.๕ 
  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ๑๓หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ปกติตามข้อ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตและถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมดในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆเหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาค
นั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน๗วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
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ตนเองยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้น
ทะเบียนแทนได้ท้ังนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน๗วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้นและจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน๑๔วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า๖
หน่วยกิตและไม่เกิน๑๕หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนดต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อ๑๓หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
  นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอนเพิ่มและเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปรายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปนิสิตจะได้รับ  W ในรายวิชาที่
ถอน 
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   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F 
ในรายวิชานั้นเว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้
ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น 
  ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชาให้กระท าได้ภายใน๑๔วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที ่๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจท า
การวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบการเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับ
รายวิชานั้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้นๆก็ได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคนิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชา
ใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ า
วิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับมีผล
การศึกษาระดับและค่าระดับดังนี ้
 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐ 
ดีมาก (Very good) B+ ๓.๕ 
ดี (Good) B ๓.๐ 
ค่อนข้างดี (Very Fair) C+ ๒.๕ 
พอใช้ (Fair) C ๒.๐ 
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ตก (Failed) F ๐ 
  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
     สัญลักษณ์  ผลการศึกษา 
  S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 
  U (Unsatisfactory)  ไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๓ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผลให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไม่สมบูรณ ์
SP (Satisfactory Progress) ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
UP (Unsatisfactory Progress) ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
W (Withdrawn) ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
Au (Audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

  ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
   ๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น ๔
ระดับดังนี ้

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 
ดี (Good) B + 
ผ่าน (Passed) B 
ตก (Failed) F 

  ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 



๘๖ 

 

 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบ
และ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วนเพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผลและ
ส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรก าหนดให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ
๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้
ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้วแต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องใน ภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่อง
ในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้วแต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็
ตามให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้นเป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 



๘๗ 

 

  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตรให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, 
B, C หรือ S เท่านั้นเว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชาซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า  B 
หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชาต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือกนิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมหรือ
อาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ๒๒.๑นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคโดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้นและค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้นโดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔ 
 

หมวดที ่๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ ์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 



๘๘ 

 

 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑  และข้อ ๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีที่
หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
   ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
   ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
   ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 
 

หมวดที ่๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิดดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษาถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 



๘๙ 

 

  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงามในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบค าสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยและได้รับโทษนอกจากท่ีระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้องได้รับ
โทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน๓ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน๓ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่างๆตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิต
กระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 
บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดังต่อไปนี้ 
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท
พุทธศกัราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไปให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



๙๐ 

 

 
 



๙๑ 

 

 
 
 
       
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
   ๖.๑.๒  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 

แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับ
แต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

 ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
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 ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
๗.๑.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม 

ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่
วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นชอบ และ 

 ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 

๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยคซึ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ 
แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับ
แต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

 ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร

แต่ละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
 ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
 ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 

โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  
และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อย
กว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 
ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 
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ข้อ ๗  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

      
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  มิถุนายน จึง
ออกข้อบังคบัไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 

 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



๙๖ 

 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจ าคณะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑  เมื่อ
วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสี่รูปหรือคนที่  

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 



๙๗ 

 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน าของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน                           

เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

        
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๙๘ 

 

 
 
 

 

      ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกต ิ
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

    
 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๙๙ 

 

 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ 

๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๒)  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
    

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๐ 

 

 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 

๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
    แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ 
หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า ๘      หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  ๑๒       หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น        ไม่น้อยกว่า ๓๘      หน่วยกิต 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 
หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 



๑๐๑ 

 

 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น 

๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒) แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และ

ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                       ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
    
 

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๐๒ 

 

 
       
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกบัวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  
 อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดส่วนประกอบ

เพ่ิมเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๑๐๓ 

 

(๔) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรายงาน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน เมื่อ
ผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
 (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
 (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์(สารบัญชั่วคราว) 
 (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
 (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 



๑๐๔ 

 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใน
แต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

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

 ๖.๗  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากข้ึนทะเบียน

เป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

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

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก ยกเว้น 



๑๐๕ 

 

หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีเหตุผล
ความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 
รูปคน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 

๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
 (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

 



๑๐๖ 

 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

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

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

๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  



๑๐๗ 

 

(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
 ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 

๑๐ วันท าการ 
 ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

 ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 

ประกอบด้วย 
 (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
 (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 

 ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

 ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย 



๑๐๘ 

 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

  
ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์   ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยกรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการ
ยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจาก
ก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 

๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น 
๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In 
progress) 

๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจกระท า
ได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อย
แล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 



๑๐๙ 

 

ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  

ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ 
เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ 
Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 



๑๑๐ 

 

 
 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

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

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

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกต ิ
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๑๑ 

 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
    แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ

จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
     แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 

๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า ๘     หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า             ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                        ๑๒   หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 
๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 



๑๑๒ 

 

วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า             ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า            ๑๒    หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ                            ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น              ไม่น้อยกว่า            ๓๘ หน่วยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น 

๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒) แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต 

และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 
วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต  
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  ๖       หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 ๓๖     หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น     ไม่น้อยกว่า         ๕๔  หน่วยกิต 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
    

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพ่ิมเติม 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษา
เพ่ิมเติม 

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์
ศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

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

ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ S 
หรือ U 

นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๑๔ 

 

 



๑๑๕ 

 

 



๑๑๖ 

 

  



๑๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
 

 
 



๑๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 



๑๒๑ 

 

 



๑๒๒ 

 

 



๑๒๓ 

 

 



๑๒๔ 

 

 



๑๒๕ 

 

 



๑๒๖ 

 

 



๑๒๗ 

 

 



๑๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๙ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร.  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา  
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๑ 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘ 

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนากบัการบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

     
         ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒ พุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๓ สัมมนาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 



๑๓๐ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 

พระชยานันทมุนี พระครูสิริสุตานุยุต พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ และฤทธิ์ชัย แกมนาค.  
           “การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา”. วารสาร 
           มจร อุบลปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓): ๒๑๕-๒๑๗. 
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ พระมหาอรรถพล นริสฺโร พระครูสิริสุตานุยุต ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทกัษ ์ปกรณ ์
 มหากันทา เสน่ห์ ใจสิทธ์ และ สามารถ บุญรัตน์. “รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วย 
 อบรมประชาชนประจ า (อ.ป.ต.) ในภาคเหนือ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ ๑๐ ฉบับที ่๑  
 (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔): ๑๖-๓๒. 

 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 

พระครูสิริสุตานุยุต. “แนวทางการส่งเสริมความเชื่อของเด็กและเยาวชนต่อพระพุทธศาสนา”. รายงานสืบ 
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ งที่  ๖ . เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือการรับใช้สังคม”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓: ๘๓๖-๘๔๓. 

พระปราการ อุคฺคเตโช (เป็งพะยอม) พระครูสิริสุตานุยต และปกรณ์ มหากันธา. “วิธีการประยุกต์ใช้หลักมุทิตา 
ในพระพุทธศาสนา”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗. เรื่อง “วิถีพุทธวิถี 
ชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔: ๙๘๒-๙๙๒. 

พระอธิการปันแก้ว อินฺทปญฺโญ (วัทโล) พระครูสิริสุตานุยุต และปกรณ์ มหากันธา. “การศึกษาพิธีกรรมการขอ 
ฝนในล้านนา โดยศึกษาพิธีแห่พระเจ้าไม้แก่นจันทน์วัดป่าตันหลวง อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง”.  
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗. เรื่อง “วิถีพุทธวิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์ 
เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔: ๑๐๑๔-๑๐๒๐. 

Phrakru Sirisutanuyut. “The Social Paradigm For The Elderly In Buddhist Way”. the 1st  
International and The 8th National Conference 2022. 19-20 March 2022 in  
Lamphun Buddhist College : pp.133-149. 

ปรุตม์ บุญศรีตัน พระครูสิริสุตานุยุต พัลลภ หารุค าจา และสราวุฒิ วะสารชัย. “การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนา”. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับชาติครั้งที่ ๑.  
เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับแนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”. วิทยาลัยสงฆ ์

 



๑๓๑ 

 

ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕: ๙๑๐-๙๒๒. 
 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร.  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University, India ๒๕๕๑ 
M.A. (Linguistics) University of Delhi, India ๒๕๔๕ 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ 

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ สถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาคภาษาอังกฤษ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ปรัชญาเบื้องต้น วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ การอ่านพระไตรปิฎกภาค

ภาษาอังกฤษ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ สนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   
 



๑๓๓ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 

พระครูโกวิทอรรถวาท.ี “วัฒนธรรมเชิงพุทธแบบล้านนากับการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย”. การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติครั้งที่ ๖. “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการรับใช้สังคม” วันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๓๕๑- 
๓๖๓. 

พัลลภ หารุค าจา พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก พระครูโกวิทอรรถวาที พระครูธรรมธวัชชัยวิชิต ชยาภินนฺโท 
และบุญมี แก้วตา . “การพัฒนาหลักสูตรแบบบุรณาการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด 
เชียงใหม่”. วารสารปัญญา ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕): ๘๐-๙๕. 
 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 
Phrakhrukowit Arttawatee. Bodhisattvas :The Development of Quality of Life In 21stcentury  

Society. Journal of Mcu Humanities Review. (July-December, 2018). Vol. 4 No. 2.  
pp.95-102. 

พระครูโกวิทอรรถวาท.ี “วจีสุจริตกับวิธีการลดความขัดแย้งในสังคมไทย”. รายงานสืบเนื่องจากประชุม 
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓. “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”  
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑:  
๖๖-๗๕. 

พระครูโกวิทอรรถวาที และ ไพรินทร์ ณ วันนา. “คุณธรรม : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของ 
พระสงฆ”์. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕. “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถี 
ครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย. วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒: ๓๘๓-๓๙๒. 

พระปลัดอาทิตย์ อิทฺธิโชโต (ก้อนแก้ว) ปกรณ์ มหากันธา และ พระครูโกวิทอรรถวาที. “การศึกษาความเชื่อ 
เรื่องโหราศาสตร์ของชาวพุทธในล้านนา”. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖. “งานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการรับใช้สังคม”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง- 
กรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓: ๕๘๐-๕๘๙. 

พระเมธี กญฺจว โส (พรมแก้ว) พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี และ พระครูโกวิทอรรถวาที. “ศัตราวุธในฐานะ 
เป็นเครื่องประกอบพิธีสมโภชพระพุทธรูปในล้านนา”. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖.  
“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการรับใช้สังคม”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓: ๗๑๒-๗๑๗. 



๑๓๔ 

 

จันทรัสม์ ตาปูลิง พระครูโกวิทอรรถวาที และพระครูสังฆรักษ์พิทยา ญาณธโร. “อริยมรรค ๘ : กระบวน 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตตามหลักพระพุทธศาสนา”. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ ๔. “พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓: ๑๔๘๖-๑๔๙๖. 

พระครูโกวิทอรรถวาที และไพรินทร์ ณ วันนา. “พุทธบูรณาการกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย”. 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗. “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคม 

วิถีใหม่”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔:  
๗๔๘-๗๕๗ 

Phrakhru Kowitarttawatee. “Creating a Culture of Mindfulness: From Religion to Workplace”.  
the 1st International and The 8th National Conference 2022. 19-20 March 2022 
in Lamphun Buddhist College : pp.133-147. 

ไพศาล เครือแสง ไพรินทร์ ณ วันนา พระครูโกวิทอรรถวาที และนฤพันธ์ สมเจริญ. “พระพุทธศาสนากับการ 
ตีความเชิงจริยศาสตร์”. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับชาติครั้ง 
ที่ ๑. เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับแนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”.  
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕: ๑๐๔๑- 
๑๐๕๕. 

วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ และ พระครูโกวิทอรรถวาท.ี “หลักพุทธธรรมและทฤษฎีการพัฒนาทางจริยธรรมของ 

โคลเบิร์กเพ่ือลดการทุจริตในองค์กร”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๗ ฉบับที่  
๕ (พฤษภาคม ๒๕๖๕): ๑๗๕-๑๙๓. 

Phrakhru Kowitarttawatee and Wiphawan Limphaibool. “Fostering and sustaining teacher  
resilience through integration of Eastern and Western mindfulness”. Cogent  
Education. Scopus tier II. 
 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘ 

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ประวัติพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒ พระวินัยปิฎก วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๓ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๔ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๕ สัมมนาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 



๑๓๗ 

 

๓ การใช้ภาษาบาลี ๒ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 

สายัณห์ อินนันใจ ธนนันท์ คุ้มถ่ินแก้ว ไพรินทร์ ณ วันนา และกฤษณะ เชื้อสิงห์. “การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดแพร่”. วารสารบัณฑิตศึกษา 
ปริทรรศน์ มจร วิทยาเขตแพร่. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓): ๓๒-๔๑. 

 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 
พระเสาร์ค า  ธีรธมฺโม (วังสิงห์) ไพรินทร์ ณ วันนา พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ และวิโรจน์ วิชัย. “ศึกษา 

วิเคราะห์การด ารงสมณะเพศของพระจักขุบาลเถระ”. พิฆเนศวร์สาร. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม- 
ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๐๑-๑๑๔. 

พระครูโกวิทอรรถวาที และ ไพรินทร์ ณ วันนา “คุณธรรม : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของ 
พระสงฆ”์. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕. “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถี 
ครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒: ๓๘๓-๓๙๒. 

ไพรินทร์ ณ วันนา. “วัฒนธรรมเชิงพุทธแบบล้านนากับการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย”. การประชุมวิชาการ 

ระดับชาติครั้งที่ ๖.“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการรับใช้สังคม”. 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓: 
๓๕๑-๓๖๓ 

ประเด่น แบนปิง และไพรินทร์ ณ วันนา. “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสถาบันครอบครัว”. การประชุม 
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗. เรื่อง “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถี 
ใหม”่. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔:  
๙๕๓-๙๖๒ 

พระครูโกวิทอรรถวาที และไพรินทร์ ณ วันนา. “พุทธบูรณาการกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน 

สังคมไทย”.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗. “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคม
ล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔: ๗๔๘-๗๕๗ 

ไพศาล เครือแสง ไพรินทร์ ณ วันนา พระครูโกวิทอรรถวาที และนฤพันธ์ สมเจริญ. “พระพุทธศาสนากับการ 
ตีความเชิงจริยศาสตร์”. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับชาติครั้ง 



๑๓๘ 

 

ที่ ๑. เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับแนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”.  
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕: ๑๐๔๑- 
๑๐๕๕. 

Thanwa Chaikaew Chantarat Tapuling Phairin Na wann . “The Analysis of Ecosystem in  
Buddhist Perspective”. the 1st International and The 8th National Conference  
2022. 19-20 March 2022 in Lamphun Buddhist College : pp.133-154. 

Phairin Na wann Pakorn Mahakuntha Paradorn Sukhphan and Somnuek Carano (Tubpo) .  
“Bodhipakkhiya-dhamma: Buddhist Methods for Health Care”. the 1st International  
and The 8th National Conference 2022. 19-20 March 2022 in Lamphun Buddhist  
College : pp.133-146. 
 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี, ดร.  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ (อาจารย์อัตราจ้าง) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๘ 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การใช้ภาษาบาลี ๑ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การใช้ภาษาบาลี ๒ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 
จันทรัสม์ ตาปูลิง พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี และพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ. “การศึกษาแนวคิด 

กระบวนการป้องกันและแก้ไขการฆ่าตัวตายตามหลักพระพุทธศาสนา”. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ 
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒): ๑๕-๒๕.  

พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี. “แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์จามเทวีวงศ์”. วารสาร 
ปัญญา ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕): ๓๗-๔๖. 

 
 



๑๔๐ 

 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 
สรวิชญ์ วงษ์สะอาด พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี และจันทรัสม์ ตาปูลิง. “สถานะของมารดาในฐานะสตรี 

ตามพระวินัย”. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑):  
๘๕-๙๒. 

พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี. “สถานะของมารดาในฐานะสตรีตามพระวินัย”. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ 
ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑): ๘๕-๙๒. 

เสน่ห์ ใจสิทธิ์ ทักษิณ ประชามอญ และพระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี. “กระบวนการปลูกฝังจิตอาสาเพื่อสังคม 
ส าหรับเยาวชนตามแนวพุทธ”. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕. เรื่อง 
“ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒: ๒๐๘-๒๑๙. 

พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี. “การอ้างความไม่รู้ในพระวินัย”. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗. เรื่อง “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔:  
๗๐๓-๗๐๙. 

พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี. “จุลกฐิน : วิถีพุทธ วิถีเส้นฝ้าย และวิถีแห่งชีวิต”. รายงานสืบเนื่องจากประชุม 
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับชาติครั้งที่ ๑. เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับแนวโน้มโลกยุคใหม่ :  
วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕: ๖๑๗-๖๒๖. 

Thanwa Chaikaew Chantarat Tapuling Phairin Na wann . “The Analysis of Ecosystem in  
Buddhist Perspective”. the 1st International and The 8th National Conference  
2022. 19-20 March 2022 in Lamphun Buddhist College : pp.133-154. 
 
๗.๓ หนังสือ/ต ารา 

พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี. (๒๕๖๑). นิกายส าคัญแห่งมหายาน. เชียงใหม่: บริษัท สยามพิมพ์นานา จ ากัด.   
จ านวน ๒๗๙ หน้า.  

 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



๑๔๑ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.ปกรณ์ มหากันธา  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์อัตราจ้าง) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่        บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๐ 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๒๔ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ พระมหาอรรถพล นริสฺโร พระครูสิริสุตานุยุต ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์ ปกรณ์ 
 มหากันทา เสน่ห์ ใจสิทธ์ สามารถ บุญรัตน์. “รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วย 
 อบรมประชาชนประจ า (อ.ป.ต.) ในภาคเหนือ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ ๑๐ ฉบับที่  
   ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔): ๑๖-๓๒.  
 
 
 



๑๔๒ 

 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 
บุศรา โพธิสุข พระสมนึก จรโณ ปกรณ์ มหากันธา และณัฑชา คูรฑารักษณ์. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในองค์กรเชิงพุทธตามหลักธรรมทางระพุทธศาสนา. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ ๕. “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก” วันอาทิตย์ ที่ ๗  
เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน หน้า ๕๘๓-๕๙๖ 

นิกร ยาอินตา และปกรณ์ มหากันธา. “พุทธวิธี: การบริหารจัดการพระสงฆ์อาพาธอย่างมีสุขภาวะ”. 
รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖. “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง 
พระพุทธศาสนา” วันเสาร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทายลัย  
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน หน้า ๖๓๓-๖๔๕ 

พระอธิการสมนึก จรโณ และปกรณ์ มหากันธา. “พุทธวิธีการระงับความโลภ”. รายงานสืบเนื่องจากประชุม 
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗. “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่” 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทายลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
หน้า ๑๐๐๑-๑๐๑๓. 

Phairin Na wann Pakorn Mahakuntha Paradorn Sukhphan and Somnuek Carano (Tubpo) .  
“Bodhipakkhiya-dhamma: Buddhist Methods for Health Care”. the 1st International  
and The 8th National Conference 2022. 19-20 March 2022 in Lamphun Buddhist  
College : pp.133-146. 
 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.พัลลภ หารุค าจา  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่          บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒ 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๔ 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์   วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การเขียนบทความทาง

พระพุทธศาสนา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
        ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



๑๔๔ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 

พัลลภ หารุค าจา ส่งเสริม แสงทอง ชินชัย แก้วเรือน และนพดณ ปัญญาวีรทัต. “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ช้างเผือกในพ้ืนที่ลุ่มน้ าลี้จังหวัดล าพูน”. 
วารสารมจร นครล าปาง. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑): ๒๗๓-๒๘๒. 

พัลลภ หารุค าจา กตัญญู เรือนตุ่น สุชัย  สิริรวีกูล และพลสรรค์  สิริเดชนนท์. “การปกครองท้องถิ่นไทย: กรณี 
ยกฐานะการปกครองเทศบาลต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน”. การประชุมวิชาการ 
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑. เรื่อง “พระพุทธศาสนา :  
รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม “Buddhism: The of Multi-Cultural Society  
Development”. ณ ส านักบริหารวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ ๓ กันยายน  
๒๕๖๒: ๓๔๔-๓๕๓ 

พระครูปริยัติยานุศาสน์ พระมหาชัยวิชิต ชยาภินนโฺท บุณย์ นิลเกษ เทพประวิณ จันทร์แรง และพัลลภ  
หารุค าจา. “แนวคิดและหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในล้านนา”. วารสาร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๒๙-๑๓๖ 

พัลลภ หารุค าจา พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก นพดณ ปัญญาวีรทัต สกุณา คงจันทร์ และวิจิตร  เรือนอินทร์. 
  “การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในวิถีประชาธิปไตยของผู้น าในต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล าพูน”. วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม- 

ธันวาคม ๒๕๖๑): ๘๕-๙๖. 

ส่งเสริม แสงทอง และพัลลภ หารุค าจา. “การขับเคลื่อนเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพ้ืนที่สูงภายใต้เศรษฐกิจ 
ชุมชนแบบพอเพียง: พ้ืนที่ต้นแบบงาว”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๘. ฉบับเพ่ิมเติม  
(พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๒๐-๓๒. 

พระครูธีสุตพจน์ และพัลลภ  หารุค าจา. “การศึกษาองค์ประกอบพุทธสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ของวัดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม  
๒๕๖๓): ๒๘๗-๓๑๐ 

พระครูปลัดณัฐพล ประชุณหะ เดชา ตาละนึก และพัลลภ หารุค าจา. “การพัฒนานวัตกรรมชุดความรู้ส่งเสริม 
การเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบในสังคมไทย”. การประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.  
วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓: ๓๖๘-๓๘๓. 
 
 



๑๔๕ 

 

พัลลภ หารุค าจา พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก พระครูโกวิทอรรถวาที พระครูธรรมธวัชชัยวิชิต ชยาภินนฺโท 
และบุญมี แก้วตา . “การพัฒนาหลักสูตรแบบบุรณาการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด 
เชียงใหม่”. วารสารปัญญา ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕): ๘๐-๙๕. 
 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 
ปรุตม์ บุญศรีตัน พระครูสิริสุตานุยุต พัลลภ หารุค าจา และสราวุฒิ วะสารชัย. “การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง 

พระพุทธศาสนา”. รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับชาติครั้งที่ ๑.  
เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับแนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”. วิทยาลัยสงฆ ์
ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕: ๙๑๐-๙๒๒. 

Wipaporn Surintham Wilaiphan Surintham Sane Jaisit and Panlob Harukhamja .  
“Concept and Role of Teachers according to Dakkhina disa in Buddhism”. the 1st  
International and The 8th National Conference 2022. 19-20 March 2022 in  
Lamphun Buddhist College : pp.1-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

Ph.D. (Pali and Buddhism) Marathwada University, India ๒๕๔๐ 
M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi, India ๒๕๓๗ 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๘ 
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๔ 

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ประวัติพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๒ 

วัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๓ 
ชาดกศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๕ 
มิลินทปัญหา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๖ 
พระพุทธศาสนาในเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๗ 
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

     
 



๑๔๗ 

 

        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๓ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๔ พระพุทธศาสนากับการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๕ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
 

๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่ง

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๒ พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๓ งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
การวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๔ พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๕ สัมมนาพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๖ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 



๑๔๘ 

 

๘ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๙ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 
พระครูปริยัติยานุศาสน์ พระมหาชัยวิชิต ชยาภินนโฺท บุณย์ นิลเกษ เทพประวิณ จันทร์แรง และพัลลภ  

หารุค าจา. “แนวคิดและหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในล้านนา”. วารสารสังคมศาสตร์ 
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) (เมษายน- 
 มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๒๙-๑๓๖. 

เทพประวิณ  จันทร์แรง. “ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในล้านนา: การวิเคราะห์จากคัมภีร์และหลักฐาน

ทางโบราณคดี”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตเชียงใหม่. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ๓๙-๕๐. 
เทพประวิณ จันทร์แรง พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท พระครูปลัดอุทัย รตนปญฺโญ พระสุวรรณเมธี 
             และดร.ฟองแก้ว บัวลูน. “ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระ 

  เมืองแก้วในล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา 
     เขตเชียงใหม่. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓) : ๘๑-๙๔ 
 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 

พัลลภ  หารุค าจา เทพประวิณ จันทร์แรง และพูนชัย ปันธิยะ. “การพัฒนาแผนชุมชนพ่ึงตนเองเชิงพุทธใน

จังหวัดล าพูน”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ๓๑๖-๓๓๐ 
สุกัลยา โหราเรือง เทพประวิณ  จันทร์แรง และพูนชัย ปันธิยะ. “การศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงพุทธในล้านนา”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม  
๒๕๖๓) : ๗๐-๘๕. 

พระพิภพ สีลสมฺปนฺโน เทพประวิณ จันทร์แรง และพระครูพิพิธสุตาทร. “แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์ตาม 
แนวพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารสังคมศาสตร์และ 
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๖๓) : ๓๙-๕๑. 
 



๑๔๙ 

 

Anuwat Krasang Termsak Thong-In Pansa Bridhyankura and Thepprawin Chanraeng. “Efficiency  
of the Administration of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. Solid State 
Technology. Vol. 63 No. 2s (2020), Page, Index BY SCOPUS 

 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

  เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://solidstatetechnology.us/index.php/index
http://solidstatetechnology.us/index.php/index
http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/issue/view/50


๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๑ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   รศ.พูนชัย ปันธิยะ  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนาและปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๓๙ 
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๑ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ เทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ศาสนาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ปรัชญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ สัมมนาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๕๒ 

 

           ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่ง

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 
พระสุรัศ สุรปญฺโญ วิโรจน์ วิชยั และพูนชัย ปันธิยะ. “วิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องนรกและสวรรค์ที่ปรากฏใน 

คัมภีร์มาลัยโผดโลกของล้านนา”. วารสารปณิธาน. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑):  
๔๐๐-๔๑๔. 

พูนชัย ปันธิยะ. “แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นสุข”.  
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๖๓): ๑๓๖-๑๔๘. 

สุกัลยา โหราเรือง เทพประวิณ จันทร์แรง และพูนชัย ปันธิยะ. “การศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง 
พุทธในล้านนา”. วารสารวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม 
๒๕๖๓): ๗๐-๘๕. 

พูนชัย ปันธิยะ. “ภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา : วิถีชีวิตและการประยุกต์ใช้ของชุมชนชายขอบในจังหวัด 
เชียงใหม่”. วารสารปัญญา. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓): ๒๓-๓๓.  

 
๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
          - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา / ปรัชญา 
๔. สังกัด-สถานที่        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

Ph.D. (Philosophy) Sampurnanand Sanskrit University 
Varanasi, India 

๒๕๓๓ 

M.A. (Philosophy) University of Delhi, India ๒๕๒๙ 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๖ 
เปรียญธรรม ๙ ประโยค แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๒๕ 

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๒ ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๓ อภิปรัชญาในอภิธรรมปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๔ ญาณวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๕ พระวินัยปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๖ สถิติและการวิจัยเบื้องต้น English  

Program 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

     
 
 



๑๕๔ 

 

        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๒ อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๓ สัมมนาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๔ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
 

๕ การใช้ภาษาบาลี ๑, ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๖ ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

    
 ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก  

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการ

ตีความ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๒ การใช้ภาษาบาลี ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๕ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการ
ใช้เหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๖ พระพุทธศาสนากับวิทยาการ
สมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ 



๑๕๕ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 

พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ วิโรจน์ อินทนนท์ และวันชัย พลเมืองดี. “เมื่อชาง : เซียมซีฉบับใบลานล้านนา”. วารสาร 
  พุทธศาสตร์ศึกษา. ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๑  (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๒๕๔-๒๗๑. 

 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 
กรณัฐสุมิน เตชะเบญจรัตน์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ และพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์. “พุทธจริยธรรมในการ 

ประกอบการธุรกิจประกันชีวิต”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่. ปีที่  
๑๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒): ๓๖๑-๓๗๗. 

กตัญญู เรือนตุ่น พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์. “แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนาของ 
จังหวัดล าปาง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่. ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม –  
ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๔๒๙-๔๔๖. 

สุเทพ ศรีนุช พูนชัย ปันธิยะ และพิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์. “แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเตรียมความ 
พร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นสุข”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ตีพิมพ์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๖-๑๔๘. 
 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหฺมร สี), รศ.ดร.   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

Ph.D. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๓๙ 
M.A. (Philosophy) University of Madras, India ๒๕๓๑ 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๘ 

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่                  วิชา หน่วยงาน/สถาบัน 

๑. ปรัชญาเบื้องต้น วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พุทธปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. 
ปรัชญาตะวันตก 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 
          
  ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่                 วิชา หน่วยงาน/สถาบัน 

๑. พุทธปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

๒. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วม
สมัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

๓ 
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 



๑๕๗ 

 

๖.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
ที ่                 วิชา หน่วยงาน/สถาบัน 

๑. สัมมนาปัญหาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 
Phra Theppavaramethi,Kamalas Phoowachanathipong,Yasumin Inkrungkao,Lampong Klomkul, 

“A Movement Model of Buddhist Reform for Peaceful Society Development”       Solid 
State Technology Indexed by Scopus.  Volum:  63, Issue:  2s, Publication 
Year:2020.pp.1489-1495. 

บุณณดา สุปยพันธุ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และพระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหฺมร สี). “กระบวนการพัฒนา
เยาวชนสรางสื่อสันติสุขในสังคมออนไลน”.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๖๔): ๓๐๔-๓๑๘. 

 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 
Phra Rajvaramethi Inkrungkao, Lampong Klomkul. (2019). An Instructional Model of ASEAN Cross 

Cultural Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. Volume-
8, Issue-6S3, April. (pp.397-400). SCOPUS. 

Phra Rajvaramethi Inkrungkao, Lampong Klomkul. (2019). Asean Cross Cultural Learning of CLMV 
Students Studying At Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand. 
International Journal of Management and Applied Science, ISSN:  2394- 7926 
Volume-5, Issue-9, September. (pp. 54-58). 

 

 ๗.๓ หนังสือ/ต ารา  
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหฺมร สี). (๒๕๖๒). จากการปฏิรูป สู่ การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป

กิจการพระพุทธศาสนา. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๒๔๕ 
หน้า. 



๑๕๘ 

 

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหฺมร สี). (๒๕๖๒). การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพใน
ประชาอาเซียน:จากการวิจัยสู่ปฏิบัติ. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
จ านวน ๒๓๘ หน้า. 

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหฺมร สี). (๒๕๖๓). โมเดลต้นแบบนวัตกรรม มจร สู้ภัยโควิด-19 
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๑๖๖ หน้า. 

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหฺมร สี). (๒๕๖๔). วิภาษวิธีการบริหารบนฐานวิถีชีวิตใหม่. พระนครศรีอยุธยา : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๑๑๕ หน้า. 

 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
- คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา), รศ.ดร.   
๒. ต าแหน่ง    รองศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๔ 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. Buddhists and Social Work มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ธรรมะประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนามหายาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญาเถรวาท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๓. ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
        
 
 



๑๖๐ 

 

         ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 
ที ่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒. พระพุทธศาสนากับการตีความ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๓. พระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๔. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 
พระครูโพธิสุตาทร พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร และแม่ชีกฤษณา รักษาโฉม. “กระบวนการการปลูกฝังศรัทธา

บนฐานของปัญญา ด้วยกระบวนการการสร้างพระพุทธปฏิมา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๒) : ๑๔๒๒-๑๔๓๓. 

ขันทอง  วิชาเดช พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร และประพันธ์  ศุภษร. “การแผ่เมตตาในสังคมไทยตามคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕๕ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๒๓-๓๙. 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. “ความหลากหลายในการตีความแนวคิดเรื่องจิตของนิกายโยคาจาร”. วารสารพุทธ
 ศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑-๔๓. 

 
 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 
Phramaha Somboon Vuddhikaro.“Establishment of Mindfulness in Buddhist Meditation:Where 

and How?” . International Symposium Mindfulness and Human Cognition A Joint 
Research Project of Buddhist studies, Psychology, and Neuroscience.10 th March 2021. 
Supportedby JSPS KAKENHI Grant Number 20K20323.p.1-2.Proceeding. 

 
 



๑๖๑ 

 

 ๗.๓ ต าราและหนังสือ 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. (๒๕๖๑). พระพุทธศาสนามหายาน นิกายโยคาจาร:จิตนิยมหรือมิใช่. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เซ็นจูรี่. จ านวน ๔๑๕ หน้า. 
 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

Ph.D. (Buddhist Studies) University of Jammu, India ๒๕๕๕ 
M.Phil. (Buddhist Studies) University of Delhi, India ๒๕๕๑ 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๔ 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔ 
พธ.บ. (บาลี-สันสกฤต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ธรรมนิเทศ คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ Buddhism and Literary Works คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ History of Buddhism คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ Language and Communication  คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ Tipitaka Studies คณะพุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๖๓ 

 

๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ คณะพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยในพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ภาษาอังกฤษ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย

โบราณ 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ พระไตรปิฎกกับศาสตร์แห่งการ
ตีความ 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
        ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษาอังกฤษ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ สัมมนาพระไตรปิฎก คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระไตรปิฎกกับศาสตร์แห่งการ

ตีความ 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ สหวิทยาการในพระไตรปิฎก คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ระเบียบวิธีวิจัยในพระไตรปิฎก

ศึกษา 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน และคณะ. “แนวทางการบริหารงานในกองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐๑ กรมทหาร 

สื่อสารที่ ๑ ตามหลักพุทธศาสนา”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๐๘-๑๒๐. 
 



๑๖๔ 

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน และคณะ. “โครงการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะใน 
การลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒  
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒): ๕๖ – ๖๗.  

 

๗.๒ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน. (๒๕๖๒). มีวันนี้ เพราะมีแม่. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเกรท มีเดีย เอ 

เจนซี จ ากัด. จ านวน ๒๓๐ หน้า.  

 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

 



๑๖๖ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ผศ. ดร.  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๘ 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๔ 
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๙ 
พธ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระสุตตันตปิฎก คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ประวัติพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การปกครองคณะสงฆ์ไทย คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ หลักพุทธธรรม คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ ธรรมประยุกต์ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒ กรรมฐานกับการบริหารธุรกิจ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๖๗ 

 

            ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยในพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ภาษาอังกฤษ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย

โบราณ 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ พระไตรปิฎกกับศาสตร์แห่งการ
ตีความ 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
        ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎก คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาวิทยานิพนธ์ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

        ๖.๔ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สหวิทยาการในพระไตรปิฎก คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ สัมมนาพระไตรปิฎก คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน ปราโมทย์ ยอดแก้ว และสมหญิง ลมูลพักตร์. “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเชิงพุทธ 

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบบัที่  
๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๗๙ – ๑๙๓. 



๑๖๘ 

 

พระราชปริยัติมุนี สุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน และอยุษกร งามชาติ. “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนว 

พุทธสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบบัที่ ๑  
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑): ๑ – ๑๑. 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน พระเมธีวรญาณ และสมหญิง ลมูลพักตร์. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนส าหรับการดูแลระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืนตามหลักพุทธธรรมในวัด”. วารสารสังคมศาสตร์ 
และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๖ ฉบบัที่ ๔ (เมษายน ๒๕๖๔): ๓๘๖ – ๔๐๑. 
 
๗.๒ บทความวิชาการ 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพู ฉบับภาคใต้”. วารสารศรีนค
รินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ (มกราคม- 
มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๘๘- ๑๐๑.  

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “ก าเนิดมนุษย์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาและการแพทย์แผนไทยจากพระ
คัมภีร์ปฐมจินดา”. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ ๑๑.  (วันที่ ๒๗-๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒) : ๑-๖.  

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “การศึกษาขันธ์ ๕ ในขันธวิภังค์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธ
ศาสตร์ ครั้งท่ี ๑. (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) : ๒-๑๐.  

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงภายใน” วารสาร มจร 
บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๑-๑๑. 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๔) : ๑๗๖-๑๘๙ 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีการสอนภิกษุณีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก”. การประชุม
วิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๓. (วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) : ๒-๑๐. 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร. (๒๕๖๔). “ศึกษาวิเคราะห์อานาปาสติในอานาปานสังยุต”. การประชุม
วิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) : ๑๑-๑๙. 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามหลักพระพุทธศาสนากับศาสนา
คริสต์ : ศึกษากรณีข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) : ๑๗๗-๑๘๓. 



๑๖๙ 

 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับการดูแลระบบนิเวศวิทยา
อย่างยั่งยืนตามหลักพุทธธรรมในวัด” วารสาร สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๖ ฉบับ
ที่ ๔ (เมษายน ๒๕๖๔) : ๓๘๖-๔๐๑. 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสังคม 
พหุวัฒนธรรมในต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๑๖๕๓-๑๖๖๕ 

 
๗.๓ หนังสือ/ต ารา 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. (๒๕๖๑). พุทธนิเวศวิทยา. นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์. ๒๕๖๑. 
จ านวน ๒๗๐หน้า.  

 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๔ 
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระไตรปิฎกส าหรับคนรุ่นใหม่  มหาวิทยาลัยบูรพา 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ พระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระไตรปิฎกกับการสอนสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
        ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับประชาคม

อาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 



๑๗๑ 

 

๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
สุรินทร์ 

๓ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการ

ใช้เหตุผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ พระพุทธศาสนากับวิทยาการ
สมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พระพุทธศาสนากับการจัดการความ

ขัดแย้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการ
ตีความ 

๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
สุรินทร์ 

๙ สัมมนาหลักพุทธธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 
ประพันธ์ ศุภษร. “การอธิบายธรรมด้วยหลักเหตุผลในคัมภีร์อรรถกถาพระสัตตันตปิฎก”. วารสาร 
 บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น.ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๔๒๐-๔๓๙. 
ประพันธ์ ศุภษร และกฤติกาวลัย หิรัญสิ. “พระพุทธศาสนากับโหราศาสตร์ : แนวทางการพึ่งพาและวิธีการปฏิบัติ  

ของชาวพุทธไทยในยุค ๔.๐”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : 
๒๑๒-๒๒๖.  

สมคิด  เศษวงศ์ และประพันธ์  ศุภษร. “วิถีวัฒนธรรมแห่งความเอ้ืออาทรของประชาคมอาเซียน ศึกษาประเทศ
ไทยและกัมพูชา”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๕ ฉบับเพ่ิมเติม (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๒) : ๘๙-๑๐๐.   

ประพันธ์ ศุภษร. “การสืบทอดภูมิปัญญาชาดกผ่านวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวพุทธในจังหวัดร้อยเอ็ด”. 
 วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –เมษายน ๒๕๖๔) : ๓๒-๔๖.  
 
 
 



๑๗๒ 

 

๗.๓ หนังสือ/ต ารา 
ประพันธ์  ศุภษร. (๒๕๖๑). กรรม การเกิดใหม่และอนัตตา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช- 
   วิทยาลัย. จ านวน ๕๒๑ หน้า. 
ประพันธ์  ศุภษร. (๒๕๖๓). พระพุทธศาสนาเถรวาทฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง- 
   กรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๓๗๗ หน้า. 
ประพันธ์ ศุภษร. (๒๕๖๔). การใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย. จ านวน ๒๑๕ หน้า.  

 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า) 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๕ 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๕ 
บ.ศ.๙ (ภาษาบาลี) กองบาลีสนามหลวง ๒๕๔๐ 
ป.อบ. (อภิธรรมบัณฑิต) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ๒๕๓๐ 

 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑   พระสุตตันตปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒   พระอภิธรรมปิฎกศึกษา (ภาค

ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     
        ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชาที่สอน สถานที่สอน 
๑ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
 
 
 



๑๗๔ 

 

        ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ รายวิชาสัมมนาพระไตรปิฎกและ

อรรถกถา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ รายวิชาสัมมนาพุทธธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ รายวิชาสัมมนาพระอภิธรรมปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๗. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

 ๗.๑ งานวิจัย 
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และสมคิด เศษวงศ์. “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนนักบวชหญิงในสังคมไทย”. 
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑๗-๒๘. 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺเสโน, วุฒินันท์ กันทะเตียน, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม. “การพัฒนาองค์ความรู้ 
  และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ”.วารสารบัณฑิตศึกษา
  ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๕๖-๖๗. 
แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”.วารสารสันติศึกษา
 ปริทรรศน์.ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓): ๑๒๓๐-๑๒๔๒.  
 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 
 แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และอรชร ไกรจักร์.  “สะท้อนภาพการเมืองในมุมมองของพระพุทธศาสนา”. The 9th 
  International and the 1  st National Buddhist Research Seminar.   MCU Srisaket 
  Campas,Thailand. (2-3 April 2018) : 18.  
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, อรชร ไกรจักร์ และพระมหาวรัญธรณ์ ญาณกิตฺติ. “ขณะจิตสุดท้าย:ความจริงที่ชาว   
  พุทธควรรู้”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๑๑๗- 
  ๑๒๗. 
อรชร ไกรจักร์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และพระมหาวรันธรณ์ ญาณกิตฺติ. บุคลิกภาพของพระภิกษุตามหลัก 

เวสารัชชกรณธรรม”.วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์.ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน- 
ธันวาคม ๒๕๖๔): ๑๑๓-๑๒๕. 

 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


