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บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 



   ๒ 

 

 
รายละเอียดของหลักสตูรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาปรชัญา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั อนุมัติ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕



 
 

สารบัญ 
เรื่อง                 หน้า 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป           ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร                        ๘ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร            ๑๑ 
หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     ๒๖ 
หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต      ๓๓  
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์         ๓๖ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร        ๓๗ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     ๔๑ 
ภาคผนวก   
          ก ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  ๔๔ 
          ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๔๘ 
          ค ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่      ๖๙ 
          ง  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลกัสูตร    ๑๑๗ 

          



   ๑ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------- 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                       วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

หมวดที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร   : 

 ช่ือหลักสูตรภาษาไทย           :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)  
 ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Philosophy (Philosophy)  
       

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย   :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)  
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ             :  Doctor of Philosophy (Philosophy)   

 ช่ือย่อภาษาไทย   :  พธ.ด. (ปรัชญา) 
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ   :  Ph.D. (Philosophy) 

๓. วิชาเอก  
 สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy) 

๔. จ านวนหน่วยกิตหรือหน่วยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ 
แผน คือ 
  ๔.๑ แบบ ๑.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นท าดุษฎีนิพนธ์ภายหลัง
ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว โดยบัณฑิตวิทยาลัย หรือของสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชา



   ๒ 

 

เพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
  ๔.๒ แบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต เป็นแผนการศึกษาที่ท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต  

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
  ๕.๑ รูปแบบ    

      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร ๓ ปี  แต่ไม่เกิน ๖ ป ี
 ๕.๒ ภาษาท่ีใช้  

      การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
    รับผู้เข้าศึกษาที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือที่ส่วนงานก าหนด  

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  

 ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 ๖.๓ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

ปรัชญา (ส่วนกลางและภูมิภาค) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๖.๔ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๖.๕ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม     
ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๖.๖  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อนุมัติในการประชุม   ครั้งที ่ ๔/
๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๒๗   เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๖.๗  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว   
เมื่อวันที่ ............. เดือน...........................  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



   ๓ 

 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (หลังจากเปิดสอนหลักสูตร
เป็นเวลา ๓ ปี) 
 

๘. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา  
 ๘.๒ นักเขียน นักคิด นักวิจัย วิทยากร  และที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 
๙. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๑๙ หมู่ ๗ ถนนชาติ
พัฒนา ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๖๑ – 
๐๑๙๕๕๕๑  
 

ท่ี 
ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 

 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

๑. พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร. 

(พูลเพิ่ม)*  

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D.(Philosophy)  

M.A.(Philosophy) 

พธ.บ.(ปรัชญา)  

Banaras Hindu University, India 
Banaras Hindu University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 

๒๕๔๗ 

๒๕๔๕ 

๒ ดร.เกรียงไกร   พินยารัก* อาจารย์ พธ.ด. (ปรัชญา) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๖๒ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 

๓ พระมหาสุพัตร์  วชิราวุโธ, ดร. * 

(วัชรประทีป)*  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Pali and Buddhist) 
ศศม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ป.ธ.๙  

University of  Pune, India 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

๔ ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจ* รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Buddhist Studies)  

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  

พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)  

ป.ธ.๙  

Deli University, India.  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 



   ๔ 

 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดท า
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐   ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้ประเทศไทยได้ทรพัยากรบุคคลทีต่รงกบัความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เติบโตท่ามกลางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้
บัณฑิตที ่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ  
มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการ
เรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะการด า รงชีวิต) และมีคุณลักษณะพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเพิ่มเติม ใน ๓ ด้าน คือ ๑) ใฝุรู้ใฝุคิด มีโลกทัศน์กว้างไกล และมีความเช่ียวชาญในพุทธปรัชญา  
๒) มีองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ ๓) มีทักษะในการแก้ปัญหา 
และเป็นผู้น าทางสติปัญญา 
     ในยุค Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น าวิธีการที่มีประสิทธิภาพกว่ามา
ท าลายรปูแบบที่มอียู่ด้ังเดมิ ซึ่งเป็นผลมาจาก เทคโนโลยีดิจิทัลที่พฒันาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
การเข้ามาของแหล่งข้อมลูมหาศาล ทีส่ามารถเข้าถึงได้ด้วยการสือ่สาร อินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อกันทั่ว
โลก ท าให้โลกเปลี่ยนแปลงในทกุด้านไปอย่างไมอ่าจคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ผู้คน การท างาน รวมไปถึงการเรียนรู้และระบบการศึกษา โลกจะผ่านการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากมาย สังคมยุคโลกาภิวัตน์ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทาง และโอกาส ปัญหาที่ตามมา เช่น    
ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศ ความเท่าเทียบกัน สิทธิทางเพศ คุณค่าของตัวตนและด้าน
สุขภาพ  
      กระบวนการทางปรัชญา กระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อเข้าใจ ชีวิต โลก   ชีวิตที่มี
คุณค่า กระบวนการศึกษาวิชาปรัชญาจึงเป็นกุญแจหลักที่จะไขไปสู่รากฐานภูมิรู้ภูมิปัญญาและภูมิ
ธรรมของมนุษยชาตินับแต่อดีตจนปัจจุบัน และน าความรู้นั้น มาสรรค์สร้าง ต่อยอด แปลสู่การปฏิบัติ 
ย่อมน าไปสู่เปูาหมายที่พึงประสงค์ได้ 
     เปูาหมาย หลักสูตรเพื่อต้องการพัฒนาผลิตบัณฑิต ไปเป็น อาจารย์สอน นักวิชาการ นัก
การศึกษา ในสถาบันการศึกษา นักวิจัย นักคิด นักเขียน วิทยากร  ที่ปรึกษาองค์กร เป็นหลักสูตร
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ความรับผิดชอบทางสังคม CSR- Academic (Corporate Social Responsilbility) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 
 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ สิ ่งที ่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือ 
ประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี ้ที ่ส าคัญ คือ GDP (Gross Domestic 
Product)    ที่เติบโตตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า  ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่ก่อตัวขึ้นและ
มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคม ปัญหา
ด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลใน
องค์กร ปัญหาเรื่องค่านิยมที่ดีงาม เป็นต้น นอกจากนี้การที่สังคมไทยต้องตกอยู่ภายใต้สังคมพลิกผัน 
(Disruptive society) ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงทุกระดับชั ้นทั ้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม ประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการเรียกร้องหาหลักการและวิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ หลักการและวิธีการทางปรัชญาและศาสนา  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  เพราะปรัชญาและศาสนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เมื่อมนุษย์ใน
สังคมประสบปัญหาจ าเป็นจะต้องหาหลักการ วิธีการ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์มาเป็นกรอบในการ
พิจารณาแก้ไข ดังนั้น การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยความเจริญของเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านปรัชญาและศาสนาที่มีคุณภาพ  
มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้  กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้
ความชัดเจนในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการปรัชญาและศาสนา ประกอบกับปัจจุบันส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้อมในด้านอาจารย์ผู้สอน 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรสนับสนุน  และสถานที่ที ่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยด้านวิชาการปรัชญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ ภาพรวมผลการประเมินผูใ้ช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
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รับผิดชอบ  ตลอดถึงมีทักษะด้านการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ในระดับมาก  ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จึงมีความส าคัญยิ่ง   
      เมื่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ครบ ๕ ปี บัณฑิตวิทยาลัย จึงมี
พันธกิจที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความ
ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และนโยบายของรัฐบาล  โดย
เน้นการจัดการศึกษาและการบูรณาการแนวคิดทางด้านปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่  
ให้นิสิตมีทักษะการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและ
ศาสนา ตลอดถึงศาสตร์สมัยใหม่ในเชิงลึก  สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืนได้  เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ตามที่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ไปพร้อมกับการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความคิดวิเคราะห์ทางด้านศาสนาและปรัชญา  โดยเฉพาะ
ศาสตร์ที่เป็นปรัชญาและศาสนา รวมทั้งศาสตร์สมัยใหม่  เมื ่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจไว้เช่นน้ัน  จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ แตกฉานด้านปรัชญาและ
ศาสนา  อันจะน าไปสู่การผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างปรัชญาและศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  
นอกจากนี้ ความรู้ความสามารถดังกล่าวจะท าให้นิสิตเป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร  การท างานเป็นหมู่
คณะ  การแก้ปัญหา การบริหารความเสี่ยง  การคิดสร้างสรรค์  ตลอดถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น ตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ 
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ด้วย
เหตุผลที ่กล่าวมาข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเล็งเห็น
ความส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
แล้วน าเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเห็นชอบและด าเนินการในข้ันต่อไป  
 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งเน้นเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาด้าน 
ปรัชญา บูรณาการกับศาสตร์สมยัใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น จึงมีการบูรณาการกับพันธกิจ
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ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การส่งเสริมปรัชญา การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน ปรัชญา 
สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สาขาวิชาการสอนสังคมและ สาขาวิชาพระไตรปิฏก
ศึกษา มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝุรู้ใฝคิุด มีความเป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันความเปลี ่ยนแปลงของโลก มีศร ัทธาที ่จะอุท ิศตนเพื ่อ
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่มีมาตรฐานระดับสากล 

๑๓.๒  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  -  

 ๑๓.๓  การบริหารจัดการหลักสูตร 
 (๑) หลักส ูตรพุทธศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตศึกษา วิทยาเขต

นครราชสีมา  ได้ร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ของวิทยาเขตนครราชสีมา  และร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตเชียงใหม่ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
พิเศษและจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 (๒) ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจ าหลักส ูตรพุทธศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา  ควบคุมการด าเนินการเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื ่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายวิชา  โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินของ สกอ. 
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หมวดที่ ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความเช่ียวชาญ ทางปรัชญา สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่  เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  

๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
 ตอบสนองความต้องการ การศึกษาต่อ ในระดับดุษฎีบัณฑิตให้มีความเชียวชาญ ทาง
ปรัชญา สามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ บนพื้นฐานของความความรู้ และความจริง   ผลที่ได้จาก
การศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนมีความเช่ียวชาญ ทางปรัชญา และพุทธปรัชญา สามารถ สงเคราะห์ องค์
ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม บนพื้นฐานของคุณธรรมเเละจริยธรรม 

 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   (๑) เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความเชี่ยวชาญ ทาง

ปรัชญา และพุทธปรัชญา   
 (๒) เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ที่สามารถสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ทางปรัชญา และพุทธปรัชญา สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม 
 (๓) เพื ่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู ้น าทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม   
 

๑.๔ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ให้มีความเช่ียวชาญ ทางปรัชญาและพุทธ
ปรัชญา  

๑.๑ มีความเช่ียวชาญทางปรัชญา 
๑.๒ มีความเช่ียวชาญทางพุทธปรัชญา 
๑.๓ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางปรัชญาและ
พุทธปรัชญาได้เหมาะสม 

๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ทีส่ามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางปรัชญา

๒.๑ มีองค์ความรู้ใหม่ ทางปรัชญาและพุทธปรัชญา   
๒.๒  มีความสามารถ ในการ สังเคราะห์องค์ความรู้



   ๙ 

 

และพุทธปรัชญา สู่การพฒันาชีวิตและสงัคม ใหม ่ เพ ื ่อแก ้ป ัญหาชีว ิตและส ังคมได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ให้เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรม จริยธรรม   

๓.๑ มโีลกทัศน์ วิสัยทัศน์ กว้างไกล   
๓.๒ มีความกล้าหาญทางศีลธรรม  
๓.๓ เป็นผู้น าทางความคิด และสติปัญญา  

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

๑. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด
อย่างสม ่าเสมอ และสอดคลอ้งกบั
กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว  

๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

- ติดตามประเมินหลกัสูตรทุกสิ้นปี
การศึกษา 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรงุหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรภาครัฐ
และเอกชน  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน   

- น าแนวคิดและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนการสอน  

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หรือนายจ้างอย่างสม ่าเสมอ 

- รายงานผลประเมิน    
ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ต่อความรู้และความทันสมัย
ของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตหรือนายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอน การวิจัย และการบรกิาร
วิชาการให้สอดคล้องกบัพันธกจิ
ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์ทกุคน  โดยเฉพาะอาจารย์
ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลกัสูตร
การสอนรปูแบบต่างๆ และการวัดผล
ประเมินผล เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทีผู่ส้อนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างด ี

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนใหท้ างานบริการวิชาการแก่

- รายช่ือบุคลากรและ
อาจารย์ ทีเ่ข้ารับการอบรม 

- ปริมาณงานบรกิาร
วิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
วิชาการ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน



   ๑๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมใหม้ีการน าความรู้ทั้งจาก

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์ให้แก่
องค์กร  

และความบรรลุผลส าเรจ็ 



   ๑๑ 

 

หมวดที่ ๓   
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดู
ร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘  และข้อบังคับ 
กฎระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังนี้  
 (๑) แบบ ๑.๑ เป็นการท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต ๙ หน่วยกิต  
 (๒) แบบ ๒.๑ เป็นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค
การศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรือก าหนดตามระเบียบว่าด้วย
การศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๕๘ และตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  
๒. การด าเนินการหลักสูตร   
 ๒.๑ ระยะเวลาในการเรียนการสอน  
 ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓ ปี) และไม่
เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ (๖ ปี) โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้ 
   - ภาคการศึกษาที่   ๑    (มิถุนายน – ตุลาคม) 
   - ภาคการศึกษาที่   ๒    (พฤศจิกายน- มีนาคม) 



   ๑๒ 

 

    เรียน วันจันทร์-วันศุกร์  และหรือ วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
     

 ๒.๒ ระบบการศึกษา   
 ใช้ระบบการศึกษาในช้ันเรียน และหรือ ระบบการศึกษาออนไลน์ 
 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
๒.๒.๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 แบบ ๑.๑  
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา   หรือเทียบเท่า 
(๒) ได้รับค่าระดับเฉลี ่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต ่ากว่า  ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 

ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท  หรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นชอบ   

(๓) เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เกี่ยวข้องกับสาขาปรัชญา  
(๔) ในขณะที่ก าลังท าการศึกษา ต้องน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาค จนกว่า

จะส าเร็จการศึกษา  
(๕) สอบผ่านการวัดความรู้ทั่วไป  ความรู้เฉพาะสาขา และภาษาอังกฤษ  ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และ 
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลยั 
แบบ ๒.๑  
(๑) เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาอื่น จากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรองและตอ้งมีคณุสมบัติตามมหาวิทยาลัยก าหนด 
(๒) ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาโท ไม่ต ่ากว่า  ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม เว้น

แต่มีประสบการณ์ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ ปี ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นชอบ  
(๓) สอบผ่านการวัดความรู้ทั่วไป  ความรู้เฉพาะสาขา และภาษาอังกฤษ  ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และ 

  (๔) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลยั 

๒.๒.๒  วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
แบบ ๑.๑  
หลักสูตรจะด าเนินการคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้า

ศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี ้



   ๑๓ 

 

          (๑) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   
(๒) ผูส้มัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้ตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด (ตามประกาศ

ของบัณฑิต) 
(๓) สอบผ่านการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
(๔) ผูส้มัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์  
(๕) ผู้ทีส่อบผ่านต้องลงทะเบียนเรียน ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 

แบบ ๒.๑ 
หลักสูตรจะด าเนินการรับนสิิตใหม่  โดยพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัคร

เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแต่ละปกีารศึกษา ดังนี้  
(๑) ผูส้มัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๒) ผูส้มัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด (ตามประกาศของ

บัณฑิต) 
(๓) สอบผ่านการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
(๔) ผู้ทีส่อบผ่านต้องลงทะเบียนเรียน ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 

๒.๓ ปญัหาของนิสิตแรกเข้า 
ปัญหาผู้เรียน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และปัญหาความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาปรัชญา 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิต 
ปัญหาของนสิิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปญัหา 

- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ขาดความร ู ้พ ื ้นฐานในสาขาว ิชา
ปรัชญา 
 

- อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานความรู ้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษและปรัชญา  
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรการอ่าน และการเขียน งาน
วิชาการทางด้านภาษาอังกษฤและปรัชญา  

- ลงทะเบียนเรียน รายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๔ 

 

๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๖ ปี           
 หลักสูตรปรบัปรุง ๒๕๖๕ 
 ๒.๕.๑  แผนการรับนสิิตแบบ ๑.๑    

  ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ช้ันปีที่ ๑ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ช้ันปีที่ ๒ - ๕ ๕ ๕ ๕ 
ช้ันปีที่ ๓ - - ๕ ๕ ๕ 
รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ - - ๕ ๕ ๕ 
๒.๕.๑  แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑   

  ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

จ านวนนิสิต(รูป/คน) 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ช้ันปีที่ ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ช้ันปีที่ ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ช้ันปีที่ ๓ - - ๕ ๑๐ ๑๕ 
รวม ๑๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
 
๒.๖ งบประมาณตามแผน   
ก. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) (ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)* 

รายละเอียดรายรบั 
ประมาณรายรบัในปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)** 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก  ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 

ค่ากิจกรรมนอกสถานที่  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ค่าลงทะเบียนรายวิชา  ๒๗๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา  ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ  ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

ค่าบ ารุงห้องสมุด  ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 



   ๑๕ 

 

 

* ที่มา:  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

** ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษาละ ๓๖,๔๐๐ บาท 
 

ข. งบประมาณรายจา่ย (หน่วย: บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน 

     

๑) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

๒) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวทิยานิพนธ์  
 

๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

 
๕๒,๕๐๐ 

๓) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

๔) ค่าตอบแทนอาจารย์ (ภายใน) บรรยายแก่นิสิต  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๕) ค่าตอบแทนอาจารย์บรรยายพิเศษ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
ค่าพาหนะแก่อาจารย์ (ภายนอก) ที่บรรยายพิเศษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ค่าจัดซ้ือหนังสือ วารสาร และต ารา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน       

- ค่าครุภัณฑ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ ๕๑๒,๕๐๐ 
 
 
 

๒.๗ ระบบการศึกษา 
 เป็นแบบช้ันเรียน ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
คือภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒  แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
 
 

ค่าบ ารุงห้องพยาบาล  ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

ค่านิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์  ๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา  - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมรายรบัทั้งหมด ๕๔๖,๐๐๐ ๙๙๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ 



   ๑๖ 

 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ศ.๒๕๕๘    
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๕๔ หน่วยกิต แบบ (๑.๑) ท าดุษฏีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ ๕๔ หน่วยกิต แบบ ก (๒.๑) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓
ปี) และอย่างมากไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ (๖ ปี) 
 

 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แบบ  (๑.๑) และแบบ  (๒.๑) โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 

๑. หมวดวิชาบังคับ   
    ๑.๑ นับหน่วยกิต  ๖  
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๓) 
๒. หมวดวิชาเอก   
    ๒.๑ นับหน่วยกิต   ๖   
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต    
๓. หมวดวิชาเลือก    
    ๓.๑ นับหน่วยกิต  ๖ 
    ๓.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๑๒)   (๖) 
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน     
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมท้ังสิ้น ๕๔ ๕๔ 
 



   ๑๗ 

 

หมายเหตุ : รายวิชาที่มี (   ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
รหัสวิชา  
 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ๑. เลข ๓ ตัวแรก  =  ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
 ๒. เลข ๓ ตัวหลัง  =  ตัวที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา  ตัวที่ ๒-๓ แสดงช่ือวิชา 

๓.๑.๔   แผนการศึกษา แบบ ๑.๑  

๑.  หมวดวิชาบังคับ  
 ๑.๑. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต 
 ๘๐๒ ๑๐๑    การเขียนงานทางปรัชญา ๑       (๓)  (๓-๐-๙)  
                          Philosophical Writing I    
 ๘๐๒ ๒๐๒ การเขียนงานทางปรัชญา ๒     (๓) (๓-๐-๙)  
   Philosophical Writing II  

๘๐๒ ๒๐๓  วิปัสสนากรรมฐาน**         (๓) (๑-๔-๖) 
   Insight Meditation 
๒. หมวดวิชาเลือก 

 ๒.๑ วิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  

ให้เลอืก ๔ รายวิชาจาก ๖ กลุ่มแบบ ๒.๑   

ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์      ๕๔   หน่วยกิต  
           Dissertation 

๓.๑.๕ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑  
๑.  หมวดวิชาบังคับ  

 ๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต  จ านวน ๖ หน่วยกิต  
๘๐๒ ๑๐๑  การเขียนงานทางปรัชญา ๑     ๓ (๓-๐-๙) 

   Philosophical Writing I  
๘๐๒ ๒๐๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๒     ๓ (๓-๐-๙) 

   Philosophical Writing II  
 



   ๑๘ 

 

๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓ หน่วยกิต  
๘๐๒ ๒๐๓ วิปัสสนากรรมฐาน**       (๓) (๑-๔-๖) 

   Insight Meditation 
หมายเหต ุรายวิชา  ( ** ) เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต นิสิตจะต้องศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   
๒.  หมวดวิชาเอก  
๒.๑ วิชาเอกนับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต  
๘๐๒ ๑๐๔   สัมมนาปรัชญาตะวันออก     ๓ (๓-๐-๙)  
   Seminar on Eastern Philosophy 

๘๐๒  ๑๐๕       สัมมนาปรัชญาตะวันตก     ๓ (๓-๐-๙)  
          Seminar on Western Philosophy   

๓. หมวดวิชาเลือก (Selected Courses) ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  นับหน่วยกิต ๖ 
และไม่นับหน่วยกิต ๖ รวม ๑๒ หน่วยกิต (จ านวน ๔ วิชา)  

กลุ่ม ๑: พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๐๖  พุทธปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา         ๓ (๓-๐-๙) 

                  Buddhist Philosophy, Metaphysics, and Epistemology   

๘๐๒  ๒๐๗  พุทธปรัชญากับปรัชญาสังคมและการเมือง       ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Social and Political Philosophy     

๘๐๒  ๒๐๘  พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม        ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Environmental Ethics     

๘๐๒  ๒๐๙ พุทธปรัชญากับประชาธิปไตย    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Democracy     

๘๐๒  ๒๑๐ พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์                             ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Science    

๘๐๒  ๒๑๑ เรื่องคัดสรรในพุทธปรัชญา                              ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Buddhist Philosophy    

๘๐๒  ๒๑๒  สัมมนาพทุธปรัชญากับสุขภาวะ     ๓ (๓-๐-๙)  



   ๑๙ 

 

Seminar on Buddhist Philosophy and Healthiness  
 (รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๔๑๓ พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย                           ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Indian Philosophy     

๘๐๒  ๔๑๔ พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์                            ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Ethics  

๘๐๒  ๔๑๕ สัมมนาพุทธปรัชญากับปัญหาสังคมร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๙) 
Seminar Buddhist in Philosophical Problem  
and Contemporary Society   

กลุ่ม ๒: ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๑๖ ปรัชญาสังคมและการเมือง                           ๓ (๓-๐-๙) 

                 Social and Political Philosophy 

๘๐๒  ๒๑๗ ความยุติธรรม                                         ๓ (๓-๐-๙) 

                 Justice     

๘๐๒  ๒๑๘ เสรีภาพ                                            ๓ (๓-๐-๙) 

                 Freedom     

๘๐๒  ๒๑๙  ความเสมอภาค      ๓ (๓-๐-๙) 

                 Equality     

๘๐๒  ๒๒๐  ประชาธิปไตย      ๓ (๓-๐-๙) 

                 Democracy     

๘๐๒  ๒๒๑  สังคมนิยม                                                    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Socialism 

๘๐๒  ๒๒๒ อนาธิปไตย                                                   ๓ (๓-๐-๙) 

                 Anarchism     

๘๐๒  ๒๒๓ ปรัชญาทหาร                                                ๓ (๓-๐-๙) 

                 Military Philosophy    



   ๒๐ 

 

๘๐๒  ๒๒๔  นิติปรัชญา                                                    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Philosophy of Law 

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๔๒๕  ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความสมดุล          ๓ (๓-๐-๙) 

                 Democracy, the Rich, the Poor, and the Balance    

๘๐๒  ๔๒๖  ปรัชญาการศึกษา                                            ๓ (๓-๐-๙) 

                Philosophy of Education    

๘๐๒  ๔๒๗ เรื่องคัดสรรในปรัชญาสังคมและการเมือง                ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Social and Political Philosophy    

กลุ่ม ๓: จริยศาสตร์ (Ethics) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๒๘  จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                       ๓ (๓-๐-๙) 

                 Environmental Ethics    

๘๐๒  ๒๒๙ จริยศาสตร์การแพทย์                                         ๓ (๓-๐-๙) 

                 Medical Ethics    

๘๐๒  ๒๓๐ จริยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Sexual Ethics     

๘๐๒  ๒๓๑ จริยศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Legal Ethics    

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๔๓๒ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริยศาสตร์                   ๓ (๓-๐-๙) 

                 Science, Technology, and Ethics     

๘๐๒  ๔๓๓ จริยศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Political Ethics    

๘๐๒  ๔๓๔ เรื่องคัดสรรในจริยศาสตร์                                   ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Ethics   

 



   ๒๑ 

 

กลุ่ม ๔: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๓๕ สุนทรียศาสตร์                                             ๓ (๓-๐-๙) 

Aesthetics     

๘๐๒  ๒๓๖ ปรัชญากับดนตรี                                             ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Music    

๘๐๒  ๒๓๗ ปรัชญากับภาพยนตร์                                       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Movie     

๘๐๒  ๒๓๘ ปรัชญากับสื่อกระตุ้นกามารมณ์    ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Pornography     

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  

๘๐๒  ๔๓๙ ปรัชญากับวรรณคดี                                           ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Literature     

๘๐๒  ๔๔๐ ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนที่เลือกมาศึกษา       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy in the Writings of the Selected Writers     

๘๐๒  ๔๔๑ เรื่องคัดสรรในสุนทรียศาสตร์    ๓ (๓-๐-๙) 

Selected Topics in Aesthetics  

กลุ่ม ๕: ปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา (Philosophy of Science, 

Mathematics, and Logic) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๔๒ ปรัชญาวิทยาศาสตร์                                        ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Science    

๘๐๒  ๒๔๓ ปรัชญาคณิตศาสตร์                                           ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Mathematics  

๘๐๒  ๒๔๔ ปรัชญาตรรกวิทยา                                            ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Logic     

๘๐๒  ๒๔๕ ปรัชญากับชีววิทยา                                           ๓ (๓-๐-๙) 



   ๒๒ 

 

Philosophy and Biology   

๘๐๒  ๒๔๖ ศาสนากับวิทยาศาสตร์                                       ๓ (๓-๐-๙) 

Religion and Science  

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  

๘๐๒  ๔๔๗ ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตร์ที่เลือกมาศึกษา       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy in the Works of the Selected Scientists     

๘๐๒  ๔๔๘ เวลา อวกาศ มนุษย์ และโลก                                ๓ (๓-๐-๙) 

Space, Time, Man, and the World     

๘๐๒  ๔๔๙     เรื่องคัดสรรในปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และตรรกวิทยา       ๓ (๓-๐-๙) 

Selected Topics in Philosophy of Science,  

Mathematics, and Logic  

กลุ่ม ๖: ประวัติปรัชญา (History of Philosophy) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๕๐ ปรัชญากรีก                                                  ๓ (๓-๐-๙) 

Greek Philosophy     

๘๐๒  ๒๕๑ ปรัชญาอินเดีย                                                 ๓ (๓-๐-๙) 

Indian Philosophy     

๘๐๒  ๒๕๒ ปรัชญาจีน                                                      ๓ (๓-๐-๙) 

Chinese Philosophy     

๘๐๒  ๒๕๓ ปรัชญาสมัยกลาง                                              ๓ (๓-๐-๙) 

Medieval Philosophy    

๘๐๒  ๒๕๔ ปรัชญาสมัยใหม่                                              ๓ (๓-๐-๙) 

Modern Philosophy     

๘๐๒  ๒๕๕ ปรัชญาภาคพื้นยุโรป                                         ๓ (๓-๐-๙) 

Continental Philosophy     

๘๐๒  ๒๕๖ ปรัชญาศาสนา                                                 ๓ (๓-๐-๙) 



   ๒๓ 

 

Philosophy of Religion    

๘๐๒  ๒๕๗  ปรัชญาภาษา                                       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Language 

๘๐๒  ๔๕๘  สัมมนาปรัชญาและวัฒนธรรม     ๓ (๓-๐-๙)  
Seminar on Philosophy of culture 

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  
๘๐๒  ๔๕๙  เรื่องคัดสรรในประวัติปรัชญา                      ๓ (๓-๐-๙) 

Selected Topics in the History of Philosophy  

๘๐๒  ๔๖๐  งานของนักปรัชญาที่คัดเลือกมาศึกษา                 ๓ (๓-๐-๙) 

Works of Selected Philosophy 

๘๐๒  ๔๖๑ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนาร่วมสมัย    ๓ (๓-๐-๙)  
Seminar on Problems of Philosophy of Religions 

 (๖) ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖  หน่วยกิต  
๘๐๒ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖  หน่วยกิต  

๓.๑.๖  แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๖.๑  แผนการศึกษาแบบ ๑.๑   

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๑ หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๒ ๑๐๑  การเขียนงานทางปรัชญา ๑  
ดุษฎีนิพนธ์   
๘๐๒ ๔๐๐       ดุษฎีนิพนธ์   

 
(๓) 
 

๙ 

 รวม ๙ (๓)     

    

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๒ หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๒ ๒๐๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๒  
๘๐๒ ๒๐๓ วิปัสสนากรรมฐาน 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
(๓) 
 



   ๒๔ 

 

๘๐๒ ๔๐๐       ดุษฎีนิพนธ์ ๙ 

 รวม ๙ (๖)   

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๓ (วิชาเลือก ๖ กลุ่ม โดยเลือกมา ๑ รายวิชา) 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

(๓)  
 

๙  
 รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๔ (วิชาเลือก ๖ กลุ่ม โดยเลือกมา ๑ รายวิชา) 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

(๓) 
 
๙ 

 รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๕ (วิชาเลือก ๖ กลุ่ม โดยเลือกมา ๑ รายวิชา) 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

(๓) 
 

๙ 
 รวม ๙ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๖ (วิชาเลือก ๖ กลุ่ม โดยเลือกมา ๑ รายวิชา) 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

(๓) 
 

๙ 
 รวม ๙ 

หมายเหตุ : ให้นิสิตท่ีไม่มีพ้ืนฐานทางปรัชญาลงทะเบียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
        ๖๐๓ ๑๐๑  อภิปรัชญาวิเคราะห์  Analysis on Metaphysics , ๖๐๓ ๑๐๒   ญาณวิทยาวิเคราะห์  
Analysis on Epistemology ,๖๐๓ ๑๐๓  จริยศาสตร์วิเคราะห์ Analysis on Ethics  
 



   ๒๕ 

 

๓.๑.๖.๒  แผนการศึกษาแบบ ๒.๑     

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๑ หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต 
๘๐๒ ๑๐๑ การเขียนงานทางปรัชญา ๑ 
หมวดวิชาเอกนับหน่วยกิต 
๘๐๒ ๑๐๔   สัมมนาปรัชญาตะวันออก  
๘๐๒  ๑๐๕       สัมมนาปรัชญาตะวันตก   

 
๓ 
 

๓ 
             ๓ 

 รวม ๙      

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๒ หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต 
๘๐๒ ๒๐๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๒  
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๒ ๒๐๓ วิปัสสนากรรมฐาน 
หมวดวิชาเลือกนับหน่วยกิต 
วิชาเลือก ๑ วิชา    

 
๓ 
 

(๓)  
 

๓ 

 รวม ๖ (๓)   

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๓ หมวดวิชาเลือกนับหน่วยกิต 
วิชาเลือก ๑ วิชา  
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๓ 
 

๙  
 รวม ๑๒ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๔ หมวดวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต 
วิชาเลือก ๑ วิชา  

 
(๓) 



   ๒๖ 

 

ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 รวม ๙ (๓) 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๕ หมวดวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต 
วิชาเลือก ๑ วิชา  
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 

๙ 
 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๖ ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๙ 

 รวม ๙ 
๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชา (ดูได้ในภาคผนวก ก) 
 
 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์     
๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

๑. พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.  

(พูลเพ่ิม)*  

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D.(Philosophy)  

M.A.(Philosophy) 

พธ.บ.(ปรัชญา)  

Banaras Hindu University, India 
Banaras Hindu University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 

๒๕๔๗ 

๒๕๔๕ 

๒. ดร.เกรียงไกร   พินยารัก* อาจารย์ พธ.ด. (ปรัชญา) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๒ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 

๓. พระมหาสุพัตร์  วชิราวุโธ, ดร.  ผู้ช่วย Ph.D.(Pali and Buddhist) University of  Pune, India ๒๕๕๔ 



   ๒๗ 

 

หมายเหตุ:* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
      นิสิตทุกรูป/คน ต้องฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นระยะเวลา ๔๕ วัน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด   
 

๕. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าดุษฎีนิพนธ์   

 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

(วัชรประทีป)*  
 

ศาสตราจารย ์ ศศม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ป.ธ.๙ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

๔ ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจ* รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Buddhist Studies)  

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  

พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)  

ป.ธ.๙  

Deli University, India.  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
กองบาลีสนามหลวง  

๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

๕. พระเทพปวรเมธี, ดร. 

(ประสิทธิ์ พรหฺมร สี) 

 

รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Philosophy) 

M.A.(Philosophy) 

พธ.บ.(ปรัชญา) 

Madras University, India 

Madras University, India 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๘ 

๒๕๓๑ 

๒๕๒๗ 

๖. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ. 
ดร.(ยุนิรัมย์) 

อาจารย์ Ph.D.(Philosophy) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

University of Mysore India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๕๔ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๐ 

๗. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. (ศรี
ภักดี)  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Philosophy) 
M. Phil.(Philosophy) 
อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of  Pune, India 
University of  Delhi, India 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

๘. พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. 
(พระมหาบุญเรือง ปญฺญาวชิโร) 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๕๘ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๗ 

๙. พระวิสิทธิ์  ตวิสิทฺโธ,ผศ.ดร. (วงศ์
ใส)* 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Philosophy) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(จริยศึกษา) 

University of  Mysore, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 

๑๐. ดร.สุวิน  ทองป้ัน  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

Banaras Hindu University, India 
Mysore  University, India 
ม.มหาจุฬาฯ 

๒๕๔๒ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๖ 



   ๒๘ 

 

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ การท าดุษฎี
นิพนธ์คือการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้  การประยุกต์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้
ใหม่ในรูปแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการด้านพุทธปรัชญา ศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่  
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที ่ปรึกษา  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัยจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีหลักการ วิธีการและประยุกต์ สังเคราะห์พุทธปรัชญา ศาสนาทั้งทฤษฎี
และการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และมีผลการเรียนรู้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๕.๓ ช่วงเวลา 
 นิสิตแบบ ๑.๑  
            ๑.มีสิทธิเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์หลังจาก
ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว โดยก าหนดจ านวนบทและหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ดังนี้ 
 ดุษฎีนิพนธ์ต้องมีเนื้อหาประกอบด้วยจ านวนบทอย่างน้อย ๕ บท แต่ไม่เกิน ๗ บท โดยการ
สอบออกเป็น ๓ ครั้ง ดังนี้                                        
 ครั้งที่ ๑ สอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
            ครั้งที่ ๒ สอบน าเสนองานในการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 
            ครั้งที่ ๓ สอบปูองกันดุษฎีนิพนธ์ 
 ๒.การลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ตามโครงสร้างตารางจัดการศึกษา 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๓.นิสิตมีสิทธิเสนอขอสอบดุษฎีนิพน์ครั้งที่ ๓ (ครั้งสุดท้าย) เพื่อสอบจบการศึกษา เมื่อได้รับ
ผลประเมินผ่านในการศึกษารายวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้ศึกษาเพิ่มเติม สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ๑ ภาษาผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค หรือมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
 นิสิตแบบ ๒.๑ 
 ๑.มีสิทธิเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ โดยก าหนดจ านวนบทและหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ดังนี้ 
 ดุษฎีนิพนธ์ต้องมีเนื้อหาประกอบด้วยจ านวนบทอย่างน้อย ๕ บท แต่ไม่เกิน ๗ บท โดยการ
สอบออกเป็น ๓ ครั้ง ดังนี้                                        



   ๒๙ 

 

 ครั้งที่ ๑ สอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
            ครั้งที่ ๒ สอบน าเสนองานในการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 
            ครั้งที่ ๓ สอบปูองกันดุษฎีนิพนธ์ 
 ๒.การลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๔ ครั้ง ตามโครงสร้าง
ตารางจัดการศึกษา ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๓.นิสิตมีสิทธิเสนอขอสอบดุษฎีนิพน์ครั้งที่ ๓ (ครั้งสุดท้าย) เพื่อสอบจบการศึกษา เมื่อได้รับ
ผลประเมินผ่านในการศึกษารายวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้ศึกษาเพิ่มเติม สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ๑ ภาษาผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค หรือมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค  
๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 นิสิตแบบ ๑.๑  ต้องท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
๕.๕ การเตรียมการ 
 ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   
 ๑)  จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พรอ้มใน
แต่ละปีการศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 
 ๒)  เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์   
 ๓)  อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 ๔)  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การเรยีนการสอนให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 
 ๕)  จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด และสิ่งเกี่ยวข้อง 
๕.๖  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 
 
 



   ๓๐ 

 

 

หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑. ใฝุรู้ใฝุคิด มีโลกทัศนก์ว้างไกล และมี
ความเช่ียวชาญในพุทธปรัชญา   
 
 

๑.๑ บูรณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หรือร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน    
๑.๒  ส่งเสรมิกิจกรรม ความใฝุรู้ใฝุคิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๓  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหม้ีความหลากหลาย    
๑.๔  จัดประชุมสัมมนาหรือร่วมสัมมนาทางวิชาการในระดบัชาติและ

นานาชาติ 
๒. มีองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  

๒.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
และสามารถบรูณารายวิชาในการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริทบทาง
สังคม   
๒.๒  ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมที่เสรมิสร้างประสบการณ์ชีวิตและสงัคม  

๓. มีทักษะในการแก้ปัญหา และเป็นผู้น า
ทางสตปิัญญา 

 

๓.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกรณีปัญหา (Problem-
Based Learning: PBL)   
๓.๒  ส่งเสรมิการประยกุต์พุทธปรัชญา ในการแกป้ัญหาชีวิตและสงัคม 
๓.๓  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกจิกรรมทางวิชาการหรอืบริการ
วิชาการแก่สังคม ร่วมกับภาคีเครอืข่ายในหลากหลายมิติ   
 

  
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น การพัฒนาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต  

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

กลยุทธ์การสอนท่ีใช ้
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์ในการประเมนิผล 
การเรียนรู ้

๑. ดา้นคณุธรรมจริยธรรม 

๑.๑ ด าเนินชีวิตด้วยความดี ความงาม และ
รู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
๑.๒ มีความสามารถในการใช้เหตผุลต่อ 

๑. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบกรณีปัญหา (Problem-
Based Learning: PBL)   
๑.๒ ส่งเสริมการประยุกต์พทุธ

๑ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ประเมินด้วยผลงาน

วิชาการ  แบบทดสอบ
การสงัเกต สัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม และ



   ๓๑ 

 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

กลยุทธ์การสอนท่ีใช ้
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์ในการประเมนิผล 
การเรียนรู ้

ปรากฏการณ์ทางสังคม 
๑.๓ เป็นผูน้ าด้านความคิด และจิตใจ 

 

ปรัชญา ในการแกป้ัญหาชีวิตและ
สังคม 
๑.๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัด
กิจกรรมทางวิชาการหรือบรกิาร
วิชาการแก่สังคม ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในหลากหลายมิติ   

แบบประเมิน 
๑.๒ การร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคมและ
ท างานเป็นทีม  

๑.๓ การใช้องค์ความรู้ด้าน
การศึกษาและการวิจัย 
สนับสนุนการบรกิาร
วิชาการแก่สังคม  

๒. ดา้นความรู ้
๒.๑ มีความเช่ียวชาญทางปรัชญา 
๒.๒ มีความเช่ียวชาญทางพุทธปรัชญา 
๒.๓ มีทักษะในการบรูณาการ       องค์ความรู้

ทางปรัชญาและพุทธปรัชญาได้ 
 

๒. ดา้นความรู ้
๒.๑ บูรณาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา หรือร่วมกบั 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน    
๒.๒  ส่งเสรมิกิจกรรม ความใฝุรู้ใฝุ
คิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.๓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มี
ความหลากหลาย    
๒.๔ จัดประชุมสมัมนาหรือร่วม 
สัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ  

๒. ดา้นความรู ้
๒.๑ ประเมินด้วยการสอบ

ข้อเขียน และสมัภาษณ์ 
๒.๒ ประเมินด้วยการสอบ

ดุษฎีนิพนธ์ 
๒.๓ ประเมินจากผลงานทาง

วิชาการที่น าเสนอ  
๒.๔ ประเมินการน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
สังคม  

 
๓. ดา้นทักษะทางปัญญา 
๓.๑  รู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตและ
สังคม 
๓.๒ มีทักษะในการวิเคราะห์ปญัหาชีวิตและ
สังคมได้อย่างมีเหตุมผีล 
๓.๓ มีทักษะในการประยุกต์หลักพุทธปรัชญา
เพื่อพฒันาชีวิตและสงัคม 

๓. ดา้นทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนการ 
สอนบรูณารายวิชาในการประยุกต์
ให้สอดคล้องกบับริทบทางสังคม   
๓.๒ ส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและ
สังคม  
 

๓. ดา้นทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ประเมินการแสดงออก

ทางความคิดและการ
แก้ไขปัญหา 

๓.๒ ประเมินการปฏิบัตงิานที่
ได้รับมอบหมาย 

๓.๓ ประเมินจากผลงานทาง
วิชาการ  

๔.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์



   ๓๒ 

 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

กลยุทธ์การสอนท่ีใช ้
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์ในการประเมนิผล 
การเรียนรู ้

และความรบัผิดชอบ 
๔.๑ มีทักษะในการแก้ปญัหาชีวิต หน้าที 

การงาน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
๔.๓ มีทักษะความเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะ

กับกาลเทศะ   

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นการบรูณาการ ทักษะ
การแก้ปญัหา   

๔.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม 

๔.๓ ส่งเสริมและจัดกจิกรรมที่เน้น
ทักษะการเป็นผู้น า   

 
 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ ประเมินจากผลงาน และ

ผลกระทบทีม่ีต่อตนเอง
และสงัคม  

๔.๒ ประเมิน ประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลของ
กิจกรรม  

๔.๓ ประเมิน โดยการสังเกต 
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
จากผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะในการประเมินผล จากข้อมลู
เชิงสถิติ เพื่อการแก้ไขปญัหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕.๒ มีทักษะในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

๕.๓ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
บรหิารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่สง่เสรมิการใช้มลู
เชิงสถิติ เพื่อการคิดและ
การวิเคราะห์ ส าหรบัการ
แก้ไขปัญหา  

๕.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่สง่เสรมิทักษะการ
สื่อสาร ในมิติต่างๆ  

๕.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีส่่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ในการจัดการ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล    

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑ ประเมินจากผลงาน   
และความสามารถในการ
จัดการปัญหาต่างๆ 
 ๕.๒ ประเมิน กิจกรรมและ

ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕.๓ ประเมิน ทักษะ และ
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าและการท างาน     
 

  
 



   ๓๓ 

 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
ผลการเรียนรู ้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
กลยุทธ์การสอนท่ีใช ้

ในการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการประเมนิผล 

การเรียนรู ้
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๑.๑ ด าเนินชีวิตด้วยความดี ความงาม และ
รู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
๑.๒ ม ีความสามารถในการใช้ เหตุผลต่อ 
ปรากฏการณ์ทางสังคม 
๑.๓ เป็นผู้น าด้านความคิด และจิตใจ 

 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบกรณีปัญหา (Problem-
Based Learning: PBL)   
๑.๒ ส ่งเสร ิมการประยุกต์พุทธ
ปรัชญา ในการแก้ปัญหาชีวิตและ
สังคม 
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางวิชาการหรือบริการ
วิชาการแก ่ส ังคม ร ่วมก ับภาคี
เครือข่ายในหลากหลายมิติ   

๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ประเม ินด ้วยผลงาน

วิชาการ  แบบทดสอบ
การส ั งเกต ส ัมภาษณ์ 
การสนทนากล ุ ่ม  และ
แบบประเมิน 

๑.๒ การร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและ
ท างานเป็นทีม  

๑.๓ การใช้องค์ความรู ้ด ้าน
การศึกษาและการวิจ ัย 
สน ับสน ุนการบร ิการ
วิชาการแก่สังคม 

  
๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีองค์ความรู้ทางปรัชญา 
๒.๒ มีองค์ความรู้ทางพุทธปรัชญา 
๒.๓ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางปรัชญา

และพุทธปรัชญาได้ 
 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ บูรณาการจัดการเร ียนการ
สอนในรายว ิ ชา  หร ื อร ่ วมก ับ 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน    
๒.๒  ส่งเสริมกิจกรรม ความใฝุรู้ใฝุ
คิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.๓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มี
ความหลากหลาย    
๒.๔ จัดประชุมสัมมนาหรือร่วม 
สัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ  

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ ประเมินด ้วยการสอบ

ข้อเขียน และสัมภาษณ์ 
๒.๒ ประเมินด ้วยการสอบ

วิทยานิพนธ์ 
๒.๓ ประเมินด้วยการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ  
๒.๔ ประเมินการน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
สังคม  

 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 



   ๓๔ 

 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

กลยุทธ์การสอนท่ีใช ้
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์ในการประเมนิผล 
การเรียนรู ้

๓.๑  ร ู ้ เท ่าทันความเป็นจริงของชีวิตและ
สังคม 
๓.๒ วิเคราะห์ปัญหาชีวิตและสังคมได้อย่างมี
เหตุมีผล 
๓.๓ สามารถประยุกต์หลักพุทธปรัชญาเพื่อ
พัฒนาชีวิตและสังคม 

๓.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนการ 
สอนบูรณารายวิชาในการประยุกต์
ให้สอดคล้องกับบริทบทางสังคม   
๓.๒ ส ่งเสร ิมการจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและ
สังคม  
๓.๓ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื ่อ
เป็นเครื ่องมือการพัฒนาชีวิตและ
สังคม 

๓.๑ ประเมินการแสดงออก
ทางความคิดและการ
แก้ไขปัญหา 

๓.๒ ประเมินการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 

๓.๓ ปร ะ เม ิ นท ั กษะกา ร
น  า เ สนอ ผลงานทาง
วิชาการ ท ั ้ งกล ุ ่มและ
เดี่ยว 

๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

๔.๑ สามารถแก้ปัญหาชีวิต หน้าที การ
งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๔.๓ แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่าง

เหมาะกับกาลเทศะ   

๔ ด ้ านท ั กษะความส ัมพ ันธ์
ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
๔.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที ่เน้นการบูรณาการ ทักษะ
การแก้ปัญหา   

๔.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม 

๔.๓ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เน้น
ทักษะการเป็นผู้น า   

๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบ ุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ ประเมินจากผลงาน และ

ผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม  

๔.๒ ประเมิน ประสิทธิภาพ
และประส ิทธ ิผลของ
กิจกรรม  

๔.๓ ประเมิน โดยการสังเกต 
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีความสามารถประเมินผล จากข้อมูล
เชิงสถิติ เพื ่อการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕.๒ การสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เช ิง
ตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที ่ส ่งเสริมการใช้มูล
เชิงสถิติ  เพื ่อการคิดและ
การวิเคราะห์ ส าหรับการ

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ประเมินจากผลงาน   
และความสามารถในการ
จัดการปัญหาต่างๆ 
 ๕.๒ ประเมิน กิจกรรมและ



   ๓๕ 

 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

กลยุทธ์การสอนท่ีใช ้
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์ในการประเมนิผล 
การเรียนรู ้

๕.๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

แก้ไขปัญหา  
๕.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ที ่ส่งเสริมทักษะการ
สื่อสาร ในมิติต่างๆ  

๕.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท ี ่ ส ่ ง เ ส ร ิ มการ ใ ช้
เทคโนโลยี ในการจัดการ
เพื ่อให้เก ิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล    

ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕.๓ ประเม ิน ท ักษะ และ
ควา มส า ม า ร ถ ใน ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี เพื ่อการศึกษา
ค้นคว้าและการท างาน     
 

  
 

๓. แผนที ่แสดงการกระจายความร ับผิดชอบต่อผลการเรียนรู ้ จากหล ักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 

 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง โดยระบุว่า
เป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ใน
ตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
 ๓.๑.๑ ด าเนินชีวิตด้วยความดี ความงาม และรู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
          ๓.๑.๒ มีความสามารถในการใช้เหตุผลต่อ ปรากฏการณ์ทางสังคม 
          ๓.๑.๓ เป็นผู้น าด้านความคิด และจิตใจ 
 ๓.๒ ด้านความรู้ (Knowledge) 
 ๓.๒.๑ มีความเช่ียวชาญทางปรัชญา 

๓.๒.๒ มีความเช่ียวชาญทางพุทธปรัชญา 
๓.๒.๓ มีทักษะในการบรูณาการ  องค์ความรูท้างปรัชญาและพุทธปรัชญาได้ 
๓.๓ ด้านทักษะทางปญัญา (Cognitive Skills) 

 ๓.๓.๑  รู้เท่าทันความเป็นจรงิของชีวิตและสังคม 
๓.๓.๒ มีทักษะในการวิเคราะห์ปญัหาชีวิตและสังคมได้อย่างมีเหตมุีผล 
๓.๓.๓ มีทักษะในการประยุกตห์ลกัพุทธปรัชญาเพื่อพฒันาชีวิตและสังคม 
๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill  



   ๓๖ 

 

                and Responsibilities) 
  ๓.๔.๑ มีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต หน้าที่ การงาน ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 ๓. ๔.๒ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
  ๓. ๔.๓ มีทักษะความเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะกบักาลเทศะ    
๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical    
      Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

 ๓.๕.๑ มีทักษะในการประเมินผล จากข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธิภาพ  
๓.๕.๒ มีทักษะในการสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสม 
๓.๕.๓ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ



 ๓๐ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑.หมวดวิชาบังคับแบบนับหน่วยกติ                

การเขียนงานทางปรัชญา ๑    
    

      
  

การเขียงานทางปรัชญา ๒ 
         

        

๒.หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                

วิปัสสนากรรมฐาน 
             

   

๓.หมวดวิชาเอก                

สัมมนาปรัชญาตะวันออก 
                

     

สัมมนาปรัชญาตะวันตก                    
  

๕.หมวดวิชาเลือก                

พุทธปรัชญา อภิปรัชญา และญาณ
วิทยา 

 
  

 
  

  
 

 
 

    



 ๓๑ 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

พุทธปรัชญากับปรัชญาสังคมและ
การเมือง 

             
  

พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
 

  
 

  
  

 
 

 
    

พุทธปรัชญากับประชาธิปไตย 
               

พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร ์
   

   
   

  
    

เรื่องคัดสรรในพุทธปรัชญา                               
               

พุทธปรัชญากับสุขภาวะ 
   

   
   

  
    

พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย 
               

พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์                            
   

   
   

  
    

พุทธปรัชญากับปญัหาสังคมร่วมสมัย 
               

ปรัชญาสังคมและการเมอืง                           
   

   
   

  
    

ความยุติธรรม                                         
               



 ๓๒ 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

เสรีภาพ                                           
   

   
   

  
    

ความเสมอภาค 
               

ประชาธิปไตย 
   

   
   

  
    

สังคมนิยม 
               

อนาธิปไตย 
   

   
   

  
    

ปรัชญาทหาร 
               

นิติปรัชญา                                                     
   

   
   

  
    

ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และ
ความสมดุล 

               

ปรัชญาการศึกษา 
   

   
   

  
    

เรื่องคัดสรรในปรัชญาสังคมและ
การเมือง 

               

จริยศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                                        
   

   
   

  
    



 ๓๓ 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

สัมมนาจริยศาสตร์การแพทย ์
               

จริยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ   
   

   
   

  
    

จริยศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย 
               

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริย
ศาสตร ์

 
  

 
  

  
 

 
 

  
  

จริยศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง 
               

เรื่องคัดสรรในจริยศาสตร์    
   

   
   

  
    

สุนทรียศาสตร ์
               

ปรัชญากบัดนตรี                                              
   

   
   

  
    

ปรัชญากบัภาพยนตร์                                        
               

ปรัชญากบัสือ่กระตุ้นกามารมณ ์
   

   
   

  
    

ปรัชญากบัวรรณคดี                                            
               

ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนที่
   

   
   

  
    



 ๓๔ 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

เลือกมาศึกษา       

เรื่องคัดสรรในสุนทรียศาสตร ์
               

ปรัชญาวิทยาศาสตร ์
   

   
   

  
    

ปรัชญาคณิตศาสตร์                                            
               

ปรัชญาตรรกวิทยา                                             
   

   
   

  
    

ปรัชญากบัชีววิทยา                                            
               

ศาสนากับวิทยาศาสตร์                                          
   

   
   

  
    

ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตร์ที่
เลือกมาศึกษา        

               

เวลา อวกาศ มนุษย์ และโลก                                 
   

   
   

  
    

สัมมนาเรื่องคัดสรรในปรัชญา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และตรรกวิทยา 

               



 ๓๕ 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ปรัชญากรีก                                                   
   

   
   

  
    

ปรัชญาอินเดีย                                                  
               

ปรัชญาจีน                                                       
   

   
   

  
    

ปรัชญาสมัยกลาง                                               
               

ปรัชญาสมัยใหม่                                               
   

   
   

  
    

ปรัชญาภาคพื้นยุโรป                                          
               

ปรัชญาศาสนา                                                  
   

   
   

  
    

ปรัชญาภาษา                                       
               

ปรัชญาและวัฒนธรรม 
   

   
   

  
    

เรื่องคัดสรรในประวัติปรัชญา                      
               

งานของนักปรัชญาที่คัดเลือกมา
ศึกษา                 

 
  

 
  

  
 

 
 

  
  

สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนาร่วม
                



 ๓๖ 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

สมัย 

๖.หมวดดุษฎีนิพนธ์  ๓๖  หน่วยกติ                

ดุษฎีนิพนธ์ 
 

           
 

   

  

 
๔. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปี่ท่ี ๑ นิสิตมีองค์ความรู้ทางปรัชญาและพุทธปรัชญา รวมทั้งสามารถออกแบบการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการตามที่ก าหนดได้    
ชั้นปีท่ี ๒ นิสิตมีความเชียวชาญด้านพุทธปรัชญา และสามารถบรูณการกับศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ชั้นปีท่ี ๓ นิสิตมีองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้เพือ่แก้ปญัหาชีวิตและสังคมได้อย่างเหมาะสม 



๓๗ 
 

 

หมวดที่ ๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดข้ึนเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาเป็นอย่างน้อย 

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติการวิจัย การสัมมนา การท าดุษฎีนิพน์  จะต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก
ข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภา พ
ภายในของสาขาวิชาปรัชญาเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษา
ต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่
ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 



๓๘ 
 

  ๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  ๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

  ๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อ
เพื่อปริญญาที่สูงข้ึน โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ 

 ๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 ๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและดุษฎีนิพน์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
  (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
  (๒) จ านวนสิทธิบัตร 
  (๓) จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
  (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และเกณฑ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   

๓.๑ แบบ ๑.๑ 
  ๑) ผ่านการศึกษาทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  ๒) ผ่านการน าเสนอบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และสารนิพนธ์  ตามเกณฑ์ที่บัณฑติ
วิทยาลัยก าหนด 
  ๓) สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา 

๔) ต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕) สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๖) ผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิต

วิทยาลัยก าหนด 
  

๓.๒ แบบ ๒.๑  
  ๑) ผ่านการศึกษาทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 



๓๙ 
 

  ๒) ผ่านการน าเสนอบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และสารนิพนธ์  ตามเกณฑ์ที่บัณฑติ
วิทยาลัยก าหนด 
  ๓) สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา 

๔) ต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕) สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๖) ผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิต

วิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

หมวดที่ ๖ 

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ ในนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา และ
หลักสูตรที่เปิดสอน โดยสาระประกอบด้วย 
 ๑.๑ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
 ๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
 ๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้าน เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับความเชียวชาญเฉพาะทาง ของอาจารย์            
โดยมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
การใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการ ในลักษณะต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู ้สอน            
การจัดท าต ารา บทความวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
   
        ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาที่
รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการสอนและการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยสนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทาง
วิชาการ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม  
        - ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา ผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ และสร้างสรรค์ ผลงานทาง
วิชาการ ในรูปแบบต่าง ๆ  
 

 
 
 



๔๑ 
 

หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ปฏิบัติตามแนวทาง ติดตามผลการด าเนินงาน 
และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเฏณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มกีารจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

๒. บัณฑิต 
  ๒.๑ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
          ๒.๒ มีการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมและก ากับติดตามให้ผลงานนิสิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสาร หรือการประชุมทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา     
  ๒.๓ ผลงานของนิสิตหรือบัณฑิต ได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคม         

๓. นิสิต 

 ๓.๑ การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตช้ันปีที่ ๑ ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาโดยให้นิสิตได้
ศึกษาหนังสือและแอกสารความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาด้วยตนเอง ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดหาให้ 

 ๓.๒ มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญในการท าดุษฎีนิพนธ์หัวข้อนั้นๆมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีการวางแผน
ระยะเวลาเพื่อให้นิสิตส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา 

 ๓.๓ มีกระบวนการท างาน และแสดงผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการคงอยู่ของนิสิต การส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต หลักสูตรจัดท าแฟูมประวัติของนิสิตทุกรูป/
คนเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา การท าวิจัย และเมื่อมีข้อร้องเรยีนจากนิตอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเพื่อด าเนินการต่อไป  นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตทุกช้ันปี เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 



๔๒ 
 

๔. อาจารย์ 

 ๔.๑ มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
ของหลักสูตรจะมอบให้เป็นที่ของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาด 

 ๔.๒ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส ซึ่งยึดตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

 ๔.๓ อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมสนับสนุน
อาจารย์เพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญ พร้อมทั้งยังมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการ
ท าวิจัย ทั้งมีส่วนในการสนับสนุนเพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการขอทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน 

๕.หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

 ๕.๑ มีการออกแบบหลกัสตูรโดยใหน้ิสิตได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าศึกษา ซึ่งใช้หนังสือและ
เอกสารความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาที่หลักสูตรจัดให้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและมีแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ให้นิสิตมีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษา 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย พร้อมทั้งน าส่วนของการส ารวจ
ความพึงพอใจ และจากการสนทนากลุ่มกับศิษย์เก่ามาเป็นข้อมูลในการปรับเนื้อหาวิชา 

 ๕.๒ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยการพิจารณา
จากความเช่ียวชาญและการท างานวิจัยของอาจารย์ มีการก าชับให้อาจารย์สอนมีความรับผิดชอบต่อวิชาที่
สอนและให้สอนในรายวิชาที่สอดคล้องกับความเช่ียวชาญของอาจารย์ 

 ๕.๓ มีการประเมินผู้เรียน โดยก ากับให้ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ซึ่ง
หลักสูตรนี้มีการประเมินตามระบบของมหาวิทยาลัย และประเมินจากการเขียนผลงานจากรายวิชาต่างๆ 

 ๕.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๕ มีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

 

 



๔๓ 
 

๖.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ๖.๑ มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะสถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

๖.๒ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ
ใช้อุปกรณ์และสื่อต่างๆจากห้องสมุดส่วนกลางและคณะ 

๖.๓ มีการด าเนินการปรับปรุงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารย์ ซึ่งเป็นผลที่ไดจากการส ารวจมาแล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจและวางแผนร่วมกัน 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปี การศึกษาเพื่อติดตาม

การด าเนินการตาม TQF  ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ 
๑. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X x 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

X X X x 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X x 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ &๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X x 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X x 

๖. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ.๓ &๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

X X X X 



๔๔ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ 
การศึกษา 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู ้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X x 

๙. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X x 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี 

X X X x 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

  X x 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   x 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

หมวดที่ ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจากนิสิตการตอบค าถาม
ของนิสิตในช้ันเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากทีก่ล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้นิสิตเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรยีนจะสามารถช้ีได้ว่านิสิตมีความเข้าใจหรอืไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหากพบว่ามี
ปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 ๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการตรงต่อ

เวลาการช้ีแจงเปูาหมายวัตถุประสงค์รายวิชาช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพน์ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการ

ท างานได้ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

 ๒.๓ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
 ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด๗ข้อ๗โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย
๓คนซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย๑คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 



๔๖ 
 

 จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั ้งหมดจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั ้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาในรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้
ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรบัปรุงย่อยในการปรบัปรงุย่อยน้ันควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปญัหา ส าหรับการปรับปรงุ
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก๕ปีทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา   
แผนการศึกษา แบบ ๑.๑  

๑.  หมวดวิชาบังคับ  
 ๑.๑. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต 
 ๘๐๒ ๑๐๑    การเขียนงานทางปรัชญา ๑       (๓)  (๓-๐-๙)  
                          Philosophical Writing I  
   ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญา โดยใหอยใูนการควบคุมดูและของอาจารยประจ า
วิชา   
 ๘๐๒ ๒๐๒ การเขียนงานทางปรัชญา ๒     (๓) (๓-๐-๙)  
   Philosophical Writing II 
   ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญาและฝกเขียนดุษฎีนิพนธ โดยใหอยใูนการ ควบคุมดู
และของอาจารยประจ าวิชา 

๘๐๒ ๒๐๓  วิปัสสนากรรมฐาน**         (๓) (๑-๔-๖) 
   Insight Meditation 
   ศึกษาหลักการ วิธีการและจุดมุง่หมายของการปฏิบัตสิมถกรรมฐานและวิปสัสนา
กรรมฐานตามคัมภีรพ์ระพทุธศาสนาและหรือส านักปฏิบัติธรรมในสังคมไทย  และต้องปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
๒. หมวดวิชาเลือก 

 ๒.๑ วิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  

ให้เลอืก ๔ รายวิชาจาก ๖ กลุ่มแบบ ๒.๑   

ดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์      ๕๔   หน่วยกิต  
           Dissertation 

นิสิตต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์ และบทความวิชาการ  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   
๓.๑.๕ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑  
๑.  หมวดวิชาบังคับ  

 ๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต  จ านวน ๖ หน่วยกิต  
๘๐๒ ๑๐๑  การเขียนงานทางปรัชญา ๑     ๓ (๓-๐-๙)  

  Philosophical Writing I 
  ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญา โดยใหอยใูนการควบคุมดูและของอาจารยประจ าวิชา  
๘๐๒ ๒๐๒  การเขียนงานทางปรัชญา ๒     ๓ (๓-๐-๙)  

  Philosophical Writing II  



๕๐ 
 

ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญาและฝกเขียนดุษฎีนิพนธ โดยใหอยใูนการ ควบคุมดูและของ
อาจารยประจ าวิชา 
 
๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓ หน่วยกิต  
๘๐๒ ๒๐๓ วิปัสสนากรรมฐาน**       (๓) (๑-๔-๖) 

   Insight Meditation 
ศึกษาหลักการ วิธีการและจุดมุง่หมายของการปฏิบัตสิมถกรรมฐานและวิปสัสนา

กรรมฐานตามคัมภีรพ์ระพทุธศาสนาและหรือส านักปฏิบัติธรรมในสังคมไทย  และต้องปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
หมายเหตุ รายวิชา  ( ** ) เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต นิสิตจะต้องศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติตาม

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   
๒.  หมวดวิชาเอก  
๒.๑ วิชาเอกนับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต  
๘๐๒ ๑๐๔   สัมมนาปรัชญาตะวันออก     ๓ (๓-๐-๙)  
   Seminar on Eastern Philosophy 

   อาจารย์และนิสิตรวมก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้อง เรื่อง อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย

ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  ในปรัชญาตะวันตก โดยนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องรายวิชา ๑ เรื่อง 

และน าเสนองานทางวิชาการตามรูปแบบที่ก าหนด 

๘๐๒  ๑๐๕       สัมมนาปรัชญาตะวันตก     ๓ (๓-๐-๙)  
          Seminar on Western Philosophy 

อาจารย์และนิสิตรวมก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย

ศาสตร์สุนทรียศาสตร์ ในปรัชญาตะวันออก โดยนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องรายวิชา ๑ เรื่อง 

และน าเสนองานทางวิชาการตามรูปแบบที่ก าหนด   

๓. หมวดวิชาเลือก (Selected Courses) ไม่น้อยกว่า ๑๒ หนว่ยกิต  นับหน่วยกิต ๖ และไม่นับ
หน่วยกิต ๖ รวม ๑๒ หน่วยกิต (จ านวน ๔ วิชา)  

กลุ่ม ๑: พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๐๖  พุทธปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา         ๓ (๓-๐-๙) 

                  Buddhist Philosophy, Metaphysics, and Epistemology 



๕๑ 
 

    ความเป็นจริงในพุทธปรัชญา ความจริงในพุทธปรัชญา พุทธปรัชญากับทวินิยม พุทธ

ปรัชญากับสสารนิยม พุทธปรัชญากับประสบการณ์นิยม พุทธปรัชญากับเหตุผลนิยม 

๘๐๒  ๒๐๗  พุทธปรัชญากับปรัชญาสังคมและการเมือง       ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Social and Political Philosophy  

     รัฐในพุทธปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนในพุทธปรัชญา พุทธ

ปรัชญากับเสรีนิยม พุทธปรัชญากับสังคมนิยม ความยุติธรรม เสรีภาพและสิทธิในพุทธปรัชญา 

๘๐๒  ๒๐๘  พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม        ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Environmental Ethics 

      มนุษย์และโลกในพุทธปรัชญา ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของมนุษย์ต่อโลก

มนุษย์และสัตว์ มนุษย์และพืช มนุษย์และการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ   

๘๐๒  ๒๐๙ พุทธปรัชญากับประชาธิปไตย    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Democracy 

      ประชาธิปไตยคืออะไร ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยกับเสรีนิยม 

การวิจารณ์ประชาธิปไตยจากมุมมองของพุทธปรัชญา     

๘๐๒  ๒๑๐ พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์                             ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Science 

      วิทยาศาสตร์ค ืออะไร ข ้อด ีและข้อเส ียของว ิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ก ับ

ประสบการณ์นิยม การวิจารณ์วิทยาศาสตร์จากมุมมองของพุทธปรัชญา   

๘๐๒  ๒๑๑ เรื่องคัดสรรในพุทธปรัชญา                              ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Buddhist Philosophy 

     เรื่องที่คัดสรรจากพุทธปรัชญา ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดนี้ 

หรือหมวดอื่น 

๘๐๒  ๒๑๒  สัมมนาพทุธปรัชญากับสุขภาวะ     ๓ (๓-๐-๙)  
Seminar on Buddhist Philosophy and Healthiness 
 ศึกษาแนวคิด พุทธปรัชญา เกี่ยวกับสุขภาวะ และประยุกตใ์ช้ในบริบทสังคม 

 (รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๔๑๓ พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย                           ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Indian Philosophy 



๕๒ 
 

      ปรัชญาฮินดู ปรัชญาเชน ปรัชญาจารวาก การวิจารณ์ปรัชญาอินเดียจากมมุมองของ

พุทธปรัชญา 

๘๐๒  ๔๑๔ พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์                            ๓ (๓-๐-๙) 

                 Buddhist Philosophy and Ethics 

   ความดีและความช่ัวในพุทธจริยศาสตร์ หลักการตัดสินความดีความชั่วในพุทธจริย

ศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดว่าด้วยชีวิตที่ดี พุทธจริยศาสตร์กับจริยศาสตร์ของคานต์ พุทธจริย

ศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบประโยชน์นิยม  

๘๐๒  ๔๑๕ สัมมนาพุทธปรัชญากับปัญหาสังคมร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๙) 
Seminar Buddhist in Philosophical Problem  
and Contemporary Society  
สัมมนาเรื่อง กรรม  อริยสัจ ๔ ขันธ์ ๕  ไตรลักษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  ความเช่ือเรื่อง 

นรก สวรรค์  วิญญาณ  ในสังคมปัจจุบัน 
กลุ่ม ๒: ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๑๖ ปรัชญาสังคมและการเมือง                           ๓ (๓-๐-๙) 

                 Social and Political Philosophy 

  รัฐคืออะไร เสรีนิยม สังคมนิยม อนาธิปไตยนิยม เสรีภาพนิยม สิทธิ เสรีภาพ และ

ความยุติธรรม  

๘๐๒  ๒๑๗ ความยุติธรรม                                         ๓ (๓-๐-๙) 

                 Justice 

  อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความยุติธรรม    

๘๐๒  ๒๑๘ เสรีภาพ                                            ๓ (๓-๐-๙) 

                 Freedom 

      อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเสรีภาพ   

๘๐๒  ๒๑๙  ความเสมอภาค      ๓ (๓-๐-๙) 

                 Equality 

      อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเสมอภาค 

๘๐๒  ๒๒๐  ประชาธิปไตย      ๓ (๓-๐-๙) 

                 Democracy   



๕๓ 
 

    อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย   

๘๐๒  ๒๒๑  สังคมนิยม                                                    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Socialism 

  อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสังคมนิยม เน้นหนังสังคมนิยมของคาร์ล 

มาร์กซ์ 

๘๐๒  ๒๒๒ อนาธิปไตย                                                   ๓ (๓-๐-๙) 

                 Anarchism 

  อ่านงานเขียนทีส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องอนาธิปไตยทางสังคมและการเมือง 

๘๐๒  ๒๒๓ ปรัชญาทหาร                                                ๓ (๓-๐-๙) 

                 Military Philosophy 

     อ่านงานเขียนที่ส  าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางปรัชญาและจริยศาสตร์ว่าด้ วย

อ านาจทางทหาร ทหารกับประชาธิปไตย ความรับผิดชอบของทหารต่อประเทศของตนและโลก 

ทหารกับแนวคิดเรื่องความช่ัวร้ายที่จ าต้องกระท า 

๘๐๒  ๒๒๔  นิติปรัชญา                                                    ๓ (๓-๐-๙) 

                 Philosophy of Law 

  อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับนิติปรัชญา เน้นนิติปรัชญาส านักกฎหมายธรรมชาติ 

และนิติปรัชญาส านักกฎหมายบ้านเมือง 

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๔๒๕  ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความสมดุล          ๓ (๓-๐-๙) 

                 Democracy, the Rich, the Poor, and the Balance  

    อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความพยายามที่จะ

สร้างความสมดุลทางการเมืองระหว่างคนรวยและคนจนในระดับประเทศและระดับโลก 

๘๐๒  ๔๒๖  ปรัชญาการศึกษา                                            ๓ (๓-๐-๙) 

                Philosophy of Education 

  อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา   

๘๐๒  ๔๒๗ เรื่องคัดสรรในปรัชญาสังคมและการเมือง                ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Social and Political Philosophy 



๕๔ 
 

   เรื่องที่คัดสรรจากปรัชญาสังคมและการเมือง ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชา

อื่น ในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น  

กลุ่ม ๓: จริยศาสตร์ (Ethics) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๒๘  จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                       ๓ (๓-๐-๙) 

                 Environmental Ethics 

  อ่านงานเขียนที่ส าคัญในทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๘๐๒  ๒๒๙ จริยศาสตร์การแพทย์                                         ๓ (๓-๐-๙) 

                 Medical Ethics  

  อ่านงานเขียนที่ส าคัญในทางจริยศาสตร์การแพทย์ 

๘๐๒  ๒๓๐ จริยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Sexual Ethics 

  อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์อันเนื่องกับเรื่องเพศ 

๘๐๒  ๒๓๑ จริยศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Legal Ethics 

  อ่านงานเขียนที่ส  าคัญเกี ่ยวกับปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากกฎหมาย และบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้กฎหมาย ตลอดจนทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตร์ที่เสนอความคิดเพื่อ

แก้ปัญหาเหล่าน้ี 

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๔๓๒ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริยศาสตร์                   ๓ (๓-๐-๙) 

                 Science, Technology, and Ethics  

     อ่านงานเขียนที่ส  าคัญเกี ่ยวกับปัญหาจริยธรรมที่เก ิดจากวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี และทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตร์ที่เสนอความคิดเพื่อแก้ปัญหาเหล่าน้ี   

๘๐๒  ๔๓๓ จริยศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง                                 ๓ (๓-๐-๙) 

                 Political Ethics 

     อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากอ านาจของทหารและ

ต ารวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทางทหารและต ารวจ ตลอดจนทัศนะทางปรัชญาและจ

ริยศาสตร์ที่เสนอความคิดเพื่อแก้ปัญหาเหล่าน้ี 



๕๕ 
 

๘๐๒  ๔๓๔ เรื่องคัดสรรในจริยศาสตร์                                   ๓ (๓-๐-๙) 

                 Selected Topics in Ethics 

    เรื่องที่คัดสรรจากจริยศาสตร์ ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดนี้และ

หมวดอื่น 

 

กลุ่ม ๔: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๓๕ สุนทรียศาสตร์                                             ๓ (๓-๐-๙) 

Aesthetics 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับสุนทรียศาตร์      

๘๐๒  ๒๓๖ ปรัชญากับดนตรี                                             ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Music 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับดนตรี  

๘๐๒  ๒๓๗ ปรัชญากับภาพยนตร์                                       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Movie 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับภาพยนตร์  

๘๐๒  ๒๓๘ ปรัชญากับสื่อกระตุ้นกามารมณ์    ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Pornography 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับสื่อกระตุ้นกามารมณ์ 

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  

๘๐๒  ๔๓๙ ปรัชญากับวรรณคดี                                           ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Literature 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวรรณคดี    

๘๐๒  ๔๔๐ ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนที่เลือกมาศึกษา       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy in the Writings of the Selected Writers 

อ่านงานเขียนของนักเรียนที่เลอืกมาศึกษาพร้อมวิเคราะหง์านเขียนเหล่าน้ีจากแง่มุม

ทางปรัชญา 

๘๐๒  ๔๔๑ เรื่องคัดสรรในสุนทรียศาสตร์    ๓ (๓-๐-๙) 



๕๖ 
 

Selected Topics in Aesthetics 

เรื่องที่คัดสรรจากสุนทรียศาสตร์ ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดนี้ 

หรือหมวดอื่น  

กลุ่ม ๕: ปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา (Philosophy of Science, 

Mathematics, and Logic) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๔๒ ปรัชญาวิทยาศาสตร์                                        ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Science 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

๘๐๒  ๒๔๓ ปรัชญาคณิตศาสตร์                                           ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Mathematics  

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาคณิตศาสตร์ 

๘๐๒  ๒๔๔ ปรัชญาตรรกวิทยา                                            ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Logic 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาตรรกวิทยา    

๘๐๒  ๒๔๕ ปรัชญากับชีววิทยา                                           ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy and Biology 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและชีววิทยา 

๘๐๒  ๒๔๖ ศาสนากับวิทยาศาสตร์                                       ๓ (๓-๐-๙) 

Religion and Science 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  

๘๐๒  ๔๔๗ ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตร์ที่เลือกมาศึกษา       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy in the Works of the Selected Scientists 

อ่านงานของนักวิทยาศาสตร์ที่เลือกมาศึกษาพร้อมวิเคราะห์งานเหล่านี้จากแง่มุม

ทางปรัชญา 

๘๐๒  ๔๔๘ เวลา อวกาศ มนุษย์ และโลก                                ๓ (๓-๐-๙) 

Space, Time, Man, and the World 



๕๗ 
 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเวลา อวกาศ และความสัมพันธ์ระหว่าง

เวลา และอวกาศกับชีวิตมนุษย์และโลก   

๘๐๒  ๔๔๙     เรื่องคัดสรรในปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และตรรกวิทยา       ๓ (๓-๐-๙) 

Selected Topics in Philosophy of Science,  

Mathematics, and Logic 

เรื่องที่คัดสรรจากปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา ซึ่งไม่ได้ศึกษา

อย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 

 

กลุ่ม ๖: ประวัติปรัชญา (History of Philosophy) 

(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 

๘๐๒  ๒๕๐ ปรัชญากรีก                                                  ๓ (๓-๐-๙) 

Greek Philosophy 

 อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญากรีก   

๘๐๒  ๒๕๑ ปรัชญาอินเดีย                                                 ๓ (๓-๐-๙) 

Indian Philosophy 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาอินเดีย  

๘๐๒  ๒๕๒ ปรัชญาจีน                                                      ๓ (๓-๐-๙) 

Chinese Philosophy 

 อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาจีน  

๘๐๒  ๒๕๓ ปรัชญาสมัยกลาง                                              ๓ (๓-๐-๙) 

Medieval Philosophy 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาสมัยกลาง 

๘๐๒  ๒๕๔ ปรัชญาสมัยใหม่                                              ๓ (๓-๐-๙) 

Modern Philosophy 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาสมัยใหม่    

๘๐๒  ๒๕๕ ปรัชญาภาคพื้นยุโรป                                         ๓ (๓-๐-๙) 

Continental Philosophy 



๕๘ 
 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาภาคพื้นยุโรป 

๘๐๒  ๒๕๖ ปรัชญาศาสนา                                                 ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Religion 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาศาสนา 

๘๐๒  ๒๕๗  ปรัชญาภาษา                                       ๓ (๓-๐-๙) 

Philosophy of Language 

อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาภาษา 

๘๐๒  ๔๕๘  สัมมนาปรัชญาและวัฒนธรรม     ๓ (๓-๐-๙)  
Seminar on Philosophy of culture 
วิเคราะห ์ปร ัชญาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมสากล ( International 

Culture) ประเภทต่าง ๆ ทั้งในมิติที่เป็น Material Culture และ Non-material Culture     ทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และร่วมสมัย 
(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  
๘๐๒  ๔๕๙  เรื่องคัดสรรในประวัติปรัชญา                      ๓ (๓-๐-๙) 

Selected Topics in the History of Philosophy 

เรื่องที่คัดสรรจากประวัติปรัชญา ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดนี้ 

หรือหมวดอื่น 

๘๐๒  ๔๖๐  งานของนักปรัชญาที่คัดเลือกมาศึกษา                 ๓ (๓-๐-๙) 

Works of Selected Philosophy 

อ่านงานของนักปรัชญาที่เลือกมาศึกษาในจารีตทางปรัชญาแบบใดก็ได้ วิพากษ์งาน

เหล่าน้ัน แล้วเขียนความคิดเห็นทางปรัชญาของตนที่มีต่องานที่เลือกมาศึกษาน้ัน 

๘๐๒  ๔๖๑ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนาร่วมสมัย    ๓ (๓-๐-๙)  
Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
สัมมนา ปัญหาเรื่องกรรมกับการเกิดใหม่ ปัญหาเรื่องนิพพาน ปัญหาเรื่องชีวิตหลัง

ความตาย ปัญหาเรื่องเปูาหมายของชีวิต และปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 (๖) ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖  หน่วยกิต  
๘๐๒ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖  หน่วยกิต  

นิสิตต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์ และบทความวิชาการ  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด    

 



๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหต ุ
รหสัหลักสูตรและช่ือหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย       
:  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ      
:  Doctoral Programme in Philosophy 

รหสัหลักสูตรและช่ือหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย       
:  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ      
:  Doctoral Programme in Philosophy 

เดิม 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ปรัชญา)  
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy (Philosophy) 
ช่ือย่อภาษาไทย  :  พธ.ด. (ปรัชญา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  Ph.D. (Philosophy) ช่ือย่อ 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ปรัชญา)  
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy (Philosophy) 
ช่ือย่อภาษาไทย  :  พธ.ด. (ปรัชญา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  Ph.D. (Philosophy) ช่ือย่อ 

เดิม 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

ปรัชญาและวัตถุประสงค ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหต ุ
ผลิตพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหเ้ป็นผู้มีความใฝุรู้ ใฝุ
สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักเขียน 
นักวิจารณ์ นักวิพากษ์ และนักสังเคราะห์องค์ความรูท้างปรชัญาและศาสนา 
โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพือ่พัฒนามนุษย์และสังคม  

ผลิตพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความเชียวชาญ ทาง
ปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพือ่พัฒนาชีวิตและสังคม 

ปรับปรงุ 
แก้ไข 
 

วัตถุประสงค์  
๑.๒.๑ เพื่อผลิตพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความใฝรุู้ ใฝุ
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผูเ้ช่ียวชาญวิชาการด้านปรัชญา 
โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์พระพทุธศาสนา  
 ๑.๒.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์
ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากบัศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
  ๑.๒.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัย ประยกุต์ และพฒันาความรู้ทาง
ปรัชญาและศาสนา เพื่อพัฒนาสังคม 
๑.๒.๔ เพื่อผลิตพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีงามให้แกส่ังคม 

วัตถุประสงค ์
๑.๓.๑ เพื่อผลิตพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
มีความเชียวชาญ ทางด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา  
๑.๓.๒ เพื่อผลิตพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางปรัชญาและพทุธปรัชญา   
สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม 
๑.๓.๓ เพื่อผลิตพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ให้เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรม จริยธรรม   

ปรับปรงุ 
แก้ไข 



๖๒ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหต ุ

 
 

 ปรับปรุง ๒๕๖๓ 
หมวดวิชา แบบ (๑.๑) แบบ (๒.๑) 

   
๑. หมวดวิชาบังคับ   
    ๑.๑ นับหน่วยกิต   ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๓) 
๒. หมวดวิชาเอก   
    ๑.๑ นับหน่วยกิต   ๓  
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๖)   (๓) 
๓. หมวดวิชาเลือก    
    ๑.๑ นับหน่วยกิต  ๙ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๑๒)  (๓)   
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน   
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมท้ังสิ้น ๕๔ ๕๔ 

 
 ปรับปรุง ๒๕๖๕ 

หมวดวิชา แบบ (๑.๑) แบบ (๒.๑) 
   

๑. หมวดวิชาบังคับ   
    ๑.๑ นับหน่วยกิต   ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๙) (๓) 
๒. หมวดวิชาเอก   
    ๒.๑ นับหน่วยกิต   ๖  
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต    
๓. หมวดวิชาเลือก     
    ๓.๑ นับหน่วยกิต  ๖ 
    ๓.๒ ไม่นับหน่วยกิต  (๑๒)  (๖) 
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน     
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมท้ังสิ้น ๕๔ ๕๔ 

 -เพิ่มวิชาเอก 
นับหน่วยกิต  ๖ หน่วยกิต 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘  
-ลดวิชาเลือกเหลือ ๖ หน่วยกิต  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
  



๖๓ 
 

ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

๑. หมวดวิชาบังคับ ๑. หมวดวิชาบังคับ  

วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต    
(แบบนบัหน่วยกิต) 

วิชาบังคับ (แบบนบัหน่วยกิต)          
(บังคับ ๖ หน่วยกิต)  

 

๘๐๒ ๑๒๑ อภิปรัชญา (Metaphysics)   ๓ (๓-๐-๙) 
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์และโลก สสารนิยม จิตนิยม ธรรมชาตินิยม การก่อน
ก าเนิดของจักวาล พระเจ้าและธรรมชาติ เวลาและอวกาศ จดุสิ้นสุดของจักวาล 
 

๘๐๒ ๑๐๑ การเขียนงานทางปรัชญา ๑ (๓) (๓-๐-๙)  
Philosophical Writing I  
ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญา โดยใหอยใูนการควบคุมดูและของ
อาจารยประจ าวิชา 

ย้ายจากวิชาเอกมา
เป็นวิชาบังคับ  

๘๐๒ ๑๒๒ ญาณวิทยา (Epistemology)    ๓ (๓-๐-๙) 
ความรู้และการรบัรู้ ประสบการณ์นิยมและเหตุผลนิยม วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างความรู้กับความเช่ือ ความแน่นอนของ
ความรู้กับประโยชน์ใช้สอย ความรู้แบบวิเคราะหก์ับความรูแ้บบสงัเคราะห์ 
ความรู้กับความรบัผิดชอบทางจริยธรรม ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ 

๘๐๒ ๒๐๒ การเขียนงานทางปรัชญา ๒ (๓) (๓-๐-๙)  
Philosophical Writing II  
ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญาและฝกเขียนดุษฎีนิพนธ  
โดยใหอยใูนการ ควบคุมดูและของอาจารยประจ าวิชา 

  
ย้ายจากวิชาเอกมา
เป็นวิชาบังคับ 

วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)      
 ( ๓ หน่วยกิต)  

วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)      
 ( ๓ หน่วยกิต) 

 

๘๐๒ ๑๒๓ จริยศาสตร์ (Ethics) ๓ (๓-๐-๙) 
จริยศาสตร์ของคานต์กบัจริยศาสตร์ของพทุธศาสนา จริยศาสตร์แบบประโยชน์
นิยม แนวคิดท่างจริยศาสตร์ของแอรีและมัวรี จริยศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวกับกา

 ๘๐๒ ๒๐๓ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓-๐-๙) Insight Meditation 
ศึกษาหลักการ วิธีการและจุดมุง่หมายของการปฏิบัตสิมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐานตามคัมภีรพ์ระพทุธศาสนาและหรือส านัก

หมายเหตุ รายวิชา 
( ** ) เป็นวิชาบังคับ 
ไม่นับหน่วยกิต 



๖๔ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

รุณยฆาต การท าแท้ง และการกินเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
 

ปฏิบัติธรรมในสงัคมไทย  และต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายวิชาวิปัสสนา
กรรมฐาน (Insight 
Meditation) นิสิต
ต้องลงฝึกภาคปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

วิชาเอก  ( ๖ หน่วยกิต) วิชาเอกนับหน่วยกิต  ( ๖ หน่วยกิต)  
๘๐๒ ๔๗๕ การเขียนงานทางปรัชญา ๑ (๓) (๓-๐-๙)  
Philosophical Writing I  
ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญา โดยใหอยใูนการควบคุมดูและของอาจารย
ประจ าวิชา 

๘๐๒ ๑๐๔   สัมมนาปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๙)  
Seminar on Eastern Philosophy 
 อาจารย์และนิสิตรวมก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ในปรัชญา
ตะวันออก โดยนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องรายวิชา ๑ เรื่อง 
และน าเสนองานทางวิชาการตามรูปแบบทีก่ าหนด 

ย้ายจากวิชาเลือกมา
เป็นวิชาเอก 

๘๐๒ ๔๗๖ การเขียนงานทางปรัชญา ๒ (๓) (๓-๐-๙)  
Philosophical Writing II  
ใหนิสิตฝกเขียนงานทางปรัชญาและฝกเขียนดุษฎีนิพนธ  
โดยใหอยใูนการ ควบคุมดูและของอาจารยประจ าวิชา 

๘๐๒ ๑๐๕   สัมมนาปรัชญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๙)  
Seminar on Western Philosophy 
 อาจารย์และนิสิตรวมก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้อง เรื่อง 
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  ในปรัชญา
ตะวันตก โดยนิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องรายวิชา ๑ เรื่อง 
และน าเสนองานทางวิชาการตามรูปแบบทีก่ าหนด  

ย้ายจากวิชาเลือกมา
เป็นวิชาเอก 



๖๕ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

 
วิชาเลือก  ( ๑๒ หน่วยกิต) วิชาเลือก  ( ๑๒ หน่วยกิต)  

กลุ่ม ๑ : พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 
-๖๐๓ ๒๒๙ พุทธปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา (Buddhist 
Philosophy, Metaphysics, and Epistemology)   ๓ (๓-๐-๙) 
          ความเป็นจริงในพทุธปรัชญา ความจริงในพทุธปรัชญา พุทธปรัชญากบั
ทวินิยม พุทธปรัชญากบัสสารนิยม พุทธปรัชญากบัประสบการณ์นิยม พุทธ
ปรัชญากบัเหตุผลนิยม 
-๖๐๓ ๒๓๐ พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์ (Buddhist Philosophy and 
Ethics) ๓ (๓-๐-๙) ความดีและความช่ัวในพุทธจริยศาสตร์ หลักการตัดสิน
ความดีความช่ัวในพุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตรก์ับแนวคิดว่าด้วยชีวิตที่ดี 
พุทธจริยศาสตร์กบัจริยศาสตร์ของคานต์ พุทธจริยศาสตร์กบัจริยศาสตร์แบบ
ประโยชน์นิยม 
-๖๐๓ ๒๓๑ พุทธปรัชญากับปรัชญาสังคมและการเมือง (Buddhist 
Philosophy and Social and Political Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 
รัฐในพุทธปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนในพุทธปรัชญา พุทธ
ปรัชญากบัเสรีนิยม พุทธปรัชญากับสังคมนิยม ความยุติธรรม เสรีภาพและสิทธิ
ในพุทธปรัชญา 

กลุ่ม ๑: พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 
(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๒๐๖  พุทธปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา        
 ๓ (๓-๐-๙) Buddhist Philosophy, Metaphysics, and 
Epistemology ความเป็นจรงิในพุทธปรัชญา ความจรงิในพทุธ
ปรัชญา พุทธปรัชญากบัทวินิยม พุทธปรัชญากบัสสารนิยม พุทธ
ปรัชญากบัประสบการณ์นิยม พุทธปรัชญากบัเหตุผลนิยม 
๘๐๒  ๒๐๗  พุทธปรัชญากับปรัชญาสังคมและการเมอืง      
 ๓ (๓-๐-๙) Buddhist Philosophy and Social and 
Political Philosophy รัฐในพุทธปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และประชาชนในพุทธปรัชญา พุทธปรัชญากบัเสรีนิยม พุทธปรัชญา
กับสงัคมนิยม ความยุติธรรม เสรีภาพและสิทธิในพุทธปรัชญา 
๘๐๒  ๒๐๘  พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์สิง่แวดล้อม 
๓ (๓-๐-๙) Buddhist Philosophy and Environmental Ethics 
มนุษย์และโลกในพุทธปรัชญา ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของ
มนุษย์ต่อโลกมนุษย์และสัตว์ มนุษย์และพืช มนุษย์และการใช้สอย

เพิ่มวิชาเลอืกรายวิชา
สัมมนาพทุธปรัชญา
กับสุขภาวะ  
สัมมนาพทุธปรัชญา
กับปญัหาสังคมร่วม
สมัยและแบ่งวิชา
เลือกเป็นแบบนบั
หน่วยกิตและไม่นบั
หน่วยกิต 



๖๖ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

-๖๐๓ ๒๓๒ พุทธปรัชญากับจริยศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (Buddhist Philosophy 
and Environmental Ethics)    ๓ (๓-๐-๙) 
มนุษย์และโลกในพุทธปรัชญา ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของมนุษย์ต่อโลก
มนุษย์และสัตว์ มนุษย์และพืช มนุษย์และการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ 
-๖๐๓ ๒๓๓ พุทธปรัชญากับประชาธิปไตย (Buddhist Philosophy and 
Democracy)    ๓ (๓-๐-๙) 
ประชาธิปไตยคืออะไร ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยกับเสรี
นิยม การวิจารณ์ประชาธิปไตยจากมุมมองของพุทธปรัชญา 
-๖๐๓ ๒๓๔ พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์ (Buddhist Philosophy and 
Science)    ๓ (๓-๐-๙) 
        วิทยาศาสตร์คืออะไร ข้อดีและข้อเสียของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กบั
ประสบการณ์นิยม การวิจารณ์วิทยาศาสตร์จากมุมมองของพุทธปรัชญา  
-๖๐๓ ๒๓๕ พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย (Buddhist Philosophy and 
Indian Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 
ปรัชญาฮินดู ปรัชญาเชน ปรัชญาจารวาก การวิจารณ์ปรัชญาอินเดียจาก
มุมมองของพทุธปรัชญา 
-๖๐๓ ๒๓๖ เรื่องคัดสรรในพทุธปรัชญา (Selected Topics in Buddhist 
Philosophy)   ๓ (๓-๐-๙) 
เรื่องที่คัดสรรจากพทุธปรัชญา ซึง่ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวด

ทรัพยากรธรรมชาติ   
๘๐๒  ๒๐๙ พุทธปรัชญากับประชาธิปไตย   
๓ (๓-๐-๙) Buddhist Philosophy and Democracy
ประชาธิปไตยคืออะไร ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยกับเสรีนิยม การวิจารณ์ประชาธิปไตยจากมุมมองของ
พุทธปรัชญา     
๘๐๒  ๒๑๐ พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์                             
        ๓ (๓-๐-๙) Buddhist Philosophy and Science
วิทยาศาสตร์คืออะไร ข้อดีและข้อเสียของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
กับประสบการณ์นิยม การวิจารณ์วิทยาศาสตร์จากมุมมองของพุทธ
ปรัชญา   
๘๐๒  ๒๑๑ เรื่องคัดสรรในพุทธปรัชญา 
            ๓ (๓-๐-๙)Selected Topics in Buddhist Philosophy 
เรื่องที่คัดสรรจากพทุธปรัชญา ซึง่ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชา
อื่นในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 
๘๐๒  ๒๑๒  สัมมนาพทุธปรัชญากับสุขภาวะ   
 ๓ (๓-๐-๙) Seminar on Buddhist Philosophy and 
Healthiness ศึกษาแนวคิด พุทธปรัชญา เกี่ยวกับสุขภาวะ และ
ประยุกต์ใช้ในบริบทสงัคม 



๖๗ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

นี้ หรือหมวดอื่น 
 

(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๔๑๓ พุทธปรัชญากับปรัชญาอินเดีย                          
 ๓ (๓-๐-๙)Buddhist Philosophy and Indian 
Philosophy ปรัชญาฮินดู ปรัชญาเชน ปรัชญาจารวาก การวิจารณ์
ปรัชญาอินเดียจากมุมมองของพุทธปรัชญา 
๘๐๒  ๔๑๔ พุทธปรัชญากับจริยศาสตร์                           
 ๓ (๓-๐-๙) Buddhist Philosophy and Ethics ความดี
และความช่ัวในพุทธจริยศาสตร์ หลักการตัดสินความดีความช่ัวใน
พุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์กบัแนวคิดว่าด้วยชีวิตที่ดี พุทธจริย
ศาสตร์กบัจริยศาสตร์ของคานต์ พุทธจริยศาสตรก์ับจริยศาสตร์แบบ
ประโยชน์นิยม  
๘๐๒  ๔๑๕ สัมมนาพทุธปรัชญากับปัญหาสงัคมร่วมสมัย 
    ๓(๓-๐-๙)Seminar Buddhist in Philosophical 
Problem and Contemporary Society สัมมนาเรื่อง กรรม  
อริยสจั ๔ ขันธ์ ๕  ไตรลักษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  ความเช่ือเรื่อง นรก 
สวรรค์  วิญญาณ  ในสังคมปจัจบุัน 

กลุ่ม ๒ : ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy) 
-๖๐๓ ๒๓๗ ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political 
Philosophy) ๓ (๓-๐-๙) 

 กลุ่ม ๒: ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political 
Philosophy) (รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๒๑๖ ปรัชญาสังคมและการเมอืง ๓ (๓-๐-๙)  

รายวิชาคงเดิมและ
แบ่งวิชาเลือกเป็น
แบบนับหน่วยกิต



๖๘ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

        รัฐคืออะไร เสรีนิยม สังคมนิยม อนาธิปไตยนิยม เสรภีาพนิยม สิทธิ 
เสรีภาพ และความยุติธรรม 
-๖๐๓ ๒๓๘ ความยุติธรรม (Justice)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งความยุติธรรม 
-๖๐๓ ๒๓๙ เสรีภาพ (Freedom)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งเสรีภาพ 
-๖๐๓ ๒๔๐ ความเสมอภาค (Equality)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งความเสมอภาค 
-๖๐๓ ๒๔๑ ประชาธิปไตย (Democracy)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งประชาธิปไตย 
-๖๐๓ ๒๔๒ สังคมนิยม (Socialism)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งสังคมนิยม เน้นหนังสังคมนิยมของ
คาร์ล มารก์ซ ์
-๖๐๓ ๒๔๓ อนาธิปไตย (Anarchism)    ๓ (๓-๐-๙)  
อ่านงานเขียนทสี าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งอนาธิปไตยทางสงัคมและการเมือง 
-๖๐๓ ๒๔๔ ปรัชญาทหาร (Military Philosophy)   ๓ (๓-๐-๙)  
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางปรัชญาและจริยศาสตร์ว่าด้วย
อ านาจทางทหาร ทหารกับประชาธิปไตย ความรับผิดชอบของทหารต่อ
ประเทศของตนและโลก ทหารกบัแนวคิดเรื่องความช่ัวร้ายที่จ าต้องกระท า 

                   Social and Political Philosophy 
  รัฐคืออะไร เสรีนิยม สงัคมนิยม อนาธิปไตยนิยม 
เสรีภาพนิยม สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม  
๘๐๒  ๒๑๗ ความยุติธรรม ๓ (๓-๐-๙)  
                   Justice อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
ความยุติธรรม    
๘๐๒  ๒๑๘ เสรีภาพ  ๓ (๓-๐-๙)  
                   Freedom อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับแนวคิด
เรื่องเสรีภาพ   
๘๐๒  ๒๑๙  ความเสมอภาค ๓ (๓-๐-๙)  
                   Equality อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกบัแนวคิด
เรื่องความเสมอภาค 
๘๐๒  ๒๒๐  ประชาธิปไตย ๓ (๓-๐-๙)  
                    Democracy   อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย   
๘๐๒  ๒๒๑  สังคมนิยม ๓ (๓-๐-๙) 
                 Socialism อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด
เรื่องสงัคมนิยม เน้นหนังสังคมนิยมของคารล์ มารก์ซ ์
๘๐๒  ๒๒๒ อนาธิปไตย  ๓ (๓-๐-๙)                                           

และไม่นับหน่วยกิต 



๖๙ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

-๖๐๓ ๒๔๕ ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความสมดุล (Democracy, 
the Rich, the Poor, and the Balance)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความพยายาม
ที่จะสร้างความสมดลุทางการเมืองระหว่างคนรวยและคนจนในระดับประเทศ
และระดบัโลก 
-๖๐๓ ๒๔๖ นิติปรัชญา (Philosophy of Law)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับนิติปรัชญา เน้นนิติปรัชญาส านักกฎหมาย
ธรรมชาติ และนิติปรัชญาส านักกฎหมายบ้านเมือง 
-๖๐๓ ๒๔๗ ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา 
-๖๐๓ ๒๔๘ เรื่องคัดสรรในปรัชญาสังคมและการเมือง (Selected Topics in 
Social and Political Philosophy)   ๓ (๓-๐-๙) 
เรื่องที่คัดสรรจากปรัชญาสังคมและการเมือง ซึง่ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจาก
วิชาอื่น ในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 

                 Anarchism อ่านงานเขียนทีส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด
เรื่องอนาธิปไตยทางสังคมและการเมือง 
๘๐๒  ๒๒๓ ปรัชญาทหาร ๓ (๓-๐-๙) 
                 Military Philosophy อ่านงานเขียนที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางปรัชญาและจริยศาสตร์ว่าด้วยอ านาจทาง
ทหาร ทหารกับประชาธิปไตย ความรับผิดชอบของทหารต่อประเทศ
ของตนและโลก ทหารกบัแนวคิดเรื่องความช่ัวร้ายที่จ าต้องกระท า 
๘๐๒  ๒๒๔  นิติปรัชญา ๓ (๓-๐-๙) 
                 Philosophy of Law อ่านงานเขียนที่ส าคัญ
เกี่ยวกับนิติปรัชญา เน้นนิติปรัชญาส านักกฎหมายธรรมชาติ และนิติ
ปรัชญาส านักกฎหมายบ้านเมือง 
(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๔๒๕  ประชาธิปไตย คนรวย คนจน และความสมดลุ 
๓ (๓-๐-๙) 
                 Democracy, the Rich, the Poor, and the 
Balance อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตย คนรวย คน
จน และความพยายามทีจ่ะสร้างความสมดลุทางการเมืองระหว่างคน
รวยและคนจนในระดับประเทศและระดับโลก 
๘๐๒  ๔๒๖  ปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๙) 



๗๐ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

                Philosophy of Education อ่านงานเขียนที่
ส าคัญเกี่ยวกบัปรัชญาการศึกษา   
๘๐๒  ๔๒๗ เรื่องคัดสรรในปรัชญาสังคมและการเมอืง                
๓ (๓-๐-๙) 
                 Selected Topics in Social and Political 
Philosophy เรื่องที่คัดสรรจากปรัชญาสงัคมและการเมือง ซึ่งไม่ได้
ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่น ในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 

กลุ่ม ๓ : จริยศาสตร์ (Ethics) 
-๖๐๓ ๓๔๙ จริยศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในทางจริยศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 
-๖๐๓ ๓๕๐ จริยศาสตร์การแพทย์ (Medical Ethics)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในทางจริยศาสตรก์ารแพทย ์
-๖๐๓ ๓๕๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริยศาสตร์ (Science, 
Technology, and Ethics)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับปญัหาจริยธรรมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตร์ที่เสนอความคิดเพื่อแกป้ัญหา
เหล่าน้ี 
-๖๐๓ ๓๕๒ จริยศาสตรเ์กี่ยวกับเรือ่งเพศ (Sexual Ethics)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์อันเนื่องกบัเรื่องเพศ 

 กลุ่ม ๓: จรยิศาสตร์ (Ethics) 
(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๒๒๘  จริยศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๙) 
                 Environmental Ethics อ่านงานเขียนทีส่ าคัญ
ในทางจริยศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
๘๐๒  ๒๒๙ จริยศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓-๐-๙) 
                 Medical Ethics อ่านงานเขียนที่ส าคัญในทางจริย
ศาสตร์การแพทย ์
๘๐๒  ๒๓๐ จริยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ ๓ (๓-๐-๙) 
                 Sexual Ethics 
  อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์อันเนื่อง
กับเรื่องเพศ 

รายวิชาคงเดิมและ
แบ่งวิชาเลือกเป็น
แบบนับหน่วยกิต
และไม่นับหน่วยกิต 



๗๑ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

-๖๐๓ ๓๕๓ จริยศาสตรเ์กี่ยวกับกฎหมาย (Legal Ethics)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับปญัหาจริยธรรมที่เกิดจากกฎหมาย และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกบัการสร้างและใช้กฎหมาย ตลอดจนทัศนะทางปรัชญาและจริย
ศาสตร์ทีเ่สนอความคิดเพื่อแก้ปญัหาเหล่าน้ี 
-๖๐๓ ๓๕๔ จริยศาสตรเ์กี่ยวกับการเมือง (Political Ethics)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับปญัหาจริยธรรมที่เกิดจากอ านาจของทหารและ
ต ารวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทางทหารและต ารวจ ตลอดจน
ทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตร์ที่เสนอความคิดเพือ่แก้ปญัหาเหล่าน้ี 
-๖๐๓ ๓๕๕ เรื่องคัดสรรในจริยศาสตร์ (Selected Topics in Ethics)  ๓ (๓-
๐-๙) 
เรื่องที่คัดสรรจากจริยศาสตร์ ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดน้ี
และหมวดอื่น 

๘๐๒  ๒๓๑ จริยศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๙) 
                 Legal Ethics อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับ
ปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากกฎหมาย และบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
สร้างและใช้กฎหมาย ตลอดจนทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตร์ที่
เสนอความคิดเพือ่แก้ปญัหาเหล่าน้ี 
(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๔๓๒ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริยศาสตร์                   
๓ (๓-๐-๙) 
                 Science, Technology, and Ethics อ่านงาน
เขียนที่ส าคัญเกี่ยวกบัปัญหาจริยธรรมทีเ่กิดจากวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และทัศนะทางปรัชญาและจริยศาสตร์ที่เสนอความคิด
เพื่อแก้ปญัหาเหล่าน้ี   
๘๐๒  ๔๓๓ จริยศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง ๓ (๓-๐-๙) 
                 Political Ethics 
     อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับปญัหาจริยธรรมที่
เกิดจากอ านาจของทหารและต ารวจ และบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้
อ านาจทางทหารและต ารวจ ตลอดจนทัศนะทางปรัชญาและจริย
ศาสตร์ทีเ่สนอความคิดเพื่อแก้ปญัหาเหล่าน้ี 
๘๐๒  ๔๓๔ เรื่องคัดสรรในจริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๙) 



๗๒ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

                 Selected Topics in Ethics เรื่องที่คัดสรรจากจ
ริยศาสตร์ ซึง่ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดน้ีและ
หมวดอื่น 

กลุ่ม ๔ : สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
-๖๐๓ ๓๕๖ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับสุนทรียศาตร ์
-๖๐๓ ๓๕๗ ปรัชญากับวรรณคดี (Philosophy and Literature)    ๓ (๓-๐-
๙)  
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญากับวรรณคดี 
-๖๐๓ ๓๕๘ ปรัชญากับดนตรี (Philosophy and Music)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญากับดนตรี 
-๖๐๓ ๓๕๙ ปรัชญากับภาพยนตร์ (Philosophy and Movie)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญากับภาพยนตร์ 
-๖๐๓ ๓๖๐ ปรัชญากับสื่อกระตุ้นกามารมณ์ (Philosophy and 
Pornography)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญากับสือ่กระตุ้น
กามารมณ์ 
-๖๐๓ ๓๖๑ ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนที่เลือกมาศึกษา (Philosophy in 

 กลุ่ม ๔: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๒๓๕ สุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๙) 
                   Aesthetics อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกบัสุนทรีย
ศาตร์      
๘๐๒  ๒๓๖ ปรัชญากบัดนตรี ๓ (๓-๐-๙) 
                    Philosophy and Music อ่านงานเขียนที่ส าคัญ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากบัดนตรี  
๘๐๒  ๒๓๗ ปรัชญากบัภาพยนตร์ ๓ (๓-๐-๙) 
                    Philosophy and Movie อ่านงานเขียนทีส่ าคัญ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากบัภาพยนตร์  
๘๐๒  ๒๓๘ ปรัชญากบัสือ่กระตุ้นกามารมณ์ ๓ (๓-๐-๙) 
                    Philosophy and Pornography อ่านงานเขียนที่
ส าคัญเกี่ยวกบัความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญากบัสื่อกระตุ้นกามารมณ์ 
(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  

รายวิชาคงเดิมและ
แบ่งวิชาเลือกเป็น
แบบนับหน่วยกิต
และไม่นับหน่วยกิต 
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the Writings of the Selected Writers)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนของนักเรียนที่เลือกมาศึกษาพร้อมวิเคราะห์งานเขียนเหล่าน้ีจาก
แง่มุมทางปรัชญา 
-๖๐๓ ๓๖๒ เรื่องคัดสรรในสุนทรียศาสตร์ (Selected Topics in Aesthetics) 
๓ (๓-๐-๙) 
เรื่องที่คัดสรรจากสุนทรียศาสตร์ ซึง่ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นใน
หมวดน้ี หรือหมวดอื่น 

๘๐๒  ๔๓๙ ปรัชญากบัวรรณคดี ๓ (๓-๐-๙) 
                    Philosophy and Literature อ่านงานเขียนที่
ส าคัญเกี่ยวกบัความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญากบัวรรณคดี    
๘๐๒  ๔๔๐ ปรัชญาในงานเขียนของนักเรียนที่เลือกมาศึกษา      
๓ (๓-๐-๙) 
                     Philosophy in the Writings of the Selected 
Writers อ่านงานเขียนของนักเรียนทีเ่ลือกมาศึกษาพร้อมวิเคราะห์
งานเขียนเหล่าน้ีจากแงมุ่มทางปรัชญา 
๘๐๒  ๔๔๑ เรื่องคัดสรรในสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๙) 
Selected Topics in Aesthetics เรื่องที่คัดสรรจากสุนทรยีศาสตร์ 
ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 

กลุ่ม ๕ : ปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา (Philosophy 
of Science, Mathematics, and Logic) 
-๖๐๓ ๔๖๓ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร ์
-๖๐๓ ๔๖๔ ปรัชญาคณิตศาสตร์ (Philosophy of Mathematics) ๓ (๓-๐-
๙)  
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาคณิตศาสตร ์
-๖๐๓ ๔๖๕ ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic)    ๓ (๓-๐-๙) 

กลุ่ม ๕: ปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา 
(Philosophy of Science, Mathematics, and Logic) 
(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๒๔๒ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๙) 
                    Philosophy of Science อ่านงานเขียนทีส่ าคัญใน
ปรัชญาวิทยาศาสตร ์
๘๐๒  ๒๔๓ ปรัชญาคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๙) 
Philosophy of Mathematics  อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญา

รายวิชาคงเดิมและ
แบ่งวิชาเลือกเป็น
แบบนับหน่วยกิต
และไม่นับหน่วยกิต 
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อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาตรรกวิทยา 
-๖๐๓ ๔๖๖ เวลา อวกาศ มนุษย์ และโลก (Space, Time, Man, and the 
World)    ๓ (๓-๐-๙)   
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรือ่งเวลา อวกาศ และความสัมพันธ์
ระหว่างเวลา และอวกาศกบัชีวิตมนุษย์และโลก 
-๖๐๓ ๔๖๗ ปรัชญากับชีววิทยา (Philosophy and Biology)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างปรัชญาและชีววิทยา 
-๖๐๓ ๔๖๘ ศาสนากับวิทยาศาสตร์ (Religion and Science)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
-๖๐๓ ๔๖๙ ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตร์ทีเ่ลอืกมาศึกษา ( Philosophy 
in the Works of the Selected Scientists)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานของนักวิทยาศาสตร์ทีเ่ลอืกมาศึกษาพร้อมวิเคราะหง์านเหล่าน้ีจาก
แง่มุมทางปรัชญา 
-๖๐๓ ๔๗๐ เรื่องคัดสรรในปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา 
(Selected Topics in Philosophy of Science, Mathematics, and 
Logic)    ๓ (๓-๐-๙)  
เรื่องที่คัดสรรจากปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา ซึ่งไม่ได้
ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 
 

คณิตศาสตร์ 
๘๐๒  ๒๔๔ ปรัชญาตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๙) 
                   Philosophy of Logic อ่านงานเขียนที่ส าคัญใน
ปรัชญาตรรกวิทยา    
๘๐๒  ๒๔๕ ปรัชญากบัชีววิทยา ๓ (๓-๐-๙) 
                    Philosophy and Biology อ่านงานเขียนที่ส าคัญ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและชีววิทยา 
๘๐๒  ๒๔๖ ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๙) 
Religion and Science อ่านงานเขียนที่ส าคัญเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากบัวิทยาศาสตร์ 
(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  
๘๐๒  ๔๔๗ ปรัชญาในงานของนักวิทยาศาสตร์ทีเ่ลือกมาศึกษา       
๓ (๓-๐-๙) 
                     Philosophy in the Works of the Selected 
Scientists อ่านงานของนักวิทยาศาสตร์ทีเ่ลือกมาศึกษาพรอ้ม
วิเคราะหง์านเหล่าน้ีจากแง่มมุทางปรัชญา 
๘๐๒  ๔๔๘ เวลา อวกาศ มนุษย์ และโลก  ๓ (๓-๐-๙)                         
                     Space, Time, Man, and the World อ่านงาน
เขียนที่ส าคัญเกี่ยวกบัแนวคิดเรื่องเวลา อวกาศ และความสมัพันธ์
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ระหว่างเวลา และอวกาศกบัชีวิตมนุษย์และโลก   
๘๐๒  ๔๔๙     เรื่องคัดสรรในปรัชญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และตรรกวิทยา  ๓ (๓-๐-๙)  
                  Selected Topics in Philosophy of Science, 
Mathematics, and Logic เรื่องที่คัดสรรจากปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่น
ในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 

กลุ่ม ๖ : ประวัติปรชัญา (History of Philosophy) 
-๖๐๓ ๔๗๑ ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙)   
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาอินเดีย 
-๖๐๓ ๔๗๒ ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาจีน 
-๖๐๓ ๔๗๓ ปรัชญากรีก (Greek Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญากรีก 
-๖๐๓ ๔๗๔ ปรัชญาสมัยกลาง (Medieval Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาสมัยกลาง 
-๖๐๓ ๔๗๕ ปรัชญาสมัยใหม่ (Modern Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาสมัยใหม ่
-๖๐๓ ๔๗๖ ปรัชญาภาคพื้นยุโรป (Continental Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 

กลุ่ม ๖: ประวัติปรชัญา (History of Philosophy) 
(รายวิชาเลือกนับหน่วยกิต) 
๘๐๒  ๒๕๐ ปรัชญากรีก ๓ (๓-๐-๙) 
                   Greek Philosophy อ่านงานเขียนทีส่ าคัญใน
ปรัชญากรีก   
๘๐๒  ๒๕๑ ปรัชญาอินเดีย ๓ (๓-๐-๙) 
                   Indian Philosophy อ่านงานเขียนที่ส าคัญใน
ปรัชญาอินเดีย  
๘๐๒  ๒๕๒ ปรัชญาจีน ๓ (๓-๐-๙) 
                   Chinese Philosophy อ่านงานเขียนที่ส าคัญใน
ปรัชญาจีน  
๘๐๒  ๒๕๓ ปรัชญาสมัยกลาง ๓ (๓-๐-๙) 

เพิ่มรายวิชา 
สัมมนาปัญหา
ปรัชญาศาสนาร่วม
สมัย  
สัมมนาปรัชญา
วัฒนธรรมและแบง่
วิชาเลือกเป็นแบบนับ
หน่วยกิตและไม่นบั
หน่วยกิต 
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-อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาภาคพื้นยุโรป 
-๖๐๓ ๔๗๗ งานของนักปรัชญาที่คัดเลอืกมาศึกษา (Works of Selected 
Philosophy)    ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานของนักปรัชญาที่เลือกมาศึกษาในจารีตทางปรัชญาแบบใดก็ได้ วิพากษ์
งานเหล่าน้ัน แล้วเขียนความคิดเห็นทางปรัชญาของตนที่มีตอ่งานที่เลือกมา
ศึกษาน้ัน 
-๖๐๓ ๔๗๘ ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religion)   ๓ (๓-๐-๙)  
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาศาสนา 
-๖๐๓ ๔๗๙ ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)   ๓ (๓-๐-๙) 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาภาษา 
-๖๐๓ ๔๘๐ เรื่องคัดสรรในประวัติปรัชญา (Selected Topics in the 
History of Philosophy)  ๓ (๓-๐-๙) 
เรื่องที่คัดสรรจากประวัติปรัชญา ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจากวิชาอื่นใน
หมวดน้ี หรือหมวดอื่น 

                   Medieval Philosophy อ่านงานเขียนทีส่ าคัญใน
ปรัชญาสมัยกลาง 
๘๐๒  ๒๕๔ ปรัชญาสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๙) 
                   Modern Philosophy อ่านงานเขียนที่ส าคัญใน
ปรัชญาสมัยใหม่    
๘๐๒  ๒๕๕ ปรัชญาภาคพื้นยุโรป ๓ (๓-๐-๙) 
                   Continental Philosophy 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาภาคพื้นยุโรป 
๘๐๒  ๒๕๖ ปรัชญาศาสนา ๓ (๓-๐-๙)                                                
Philosophy of Religion 
อ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาศาสนา 
๘๐๒  ๒๕๗  ปรัชญาภาษา  ๓ (๓-๐-๙) 
Philosophy of Languageอ่านงานเขียนทีส่ าคัญในปรัชญาภาษา 
๘๐๒  ๔๕๘  สัมมนาปรัชญาและวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๙)  
                   Seminar on Philosophy of culture วิเคราะห์
ปรัชญาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมสากล (International 
Culture) ประเภทต่าง ๆ ทัง้ในมิติทีเ่ป็น Material Culture และ 
Non-material Culture     ทั้งในอดีต ปัจจบุัน และร่วมสมัย 
(รายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิต)  
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๘๐๒  ๔๕๙  เรื่องคัดสรรในประวัติปรัชญา ๓ (๓-๐-๙) 
                   Selected Topics in the History of 
Philosophy เรื่องที่คัดสรรจากประวัติปรัชญา ซึ่งไม่ได้ศึกษาอย่าง
ละเอียดจากวิชาอื่นในหมวดน้ี หรือหมวดอื่น 
๘๐๒  ๔๖๐  งานของนักปรัชญาที่คัดเลือกมาศึกษา ๓ (๓-๐-๙) 
                   Works of Selected Philosophy อ่านงานของนัก
ปรัชญาทีเ่ลอืกมาศึกษาในจารีตทางปรัชญาแบบใดก็ได้ วิพากษ์งาน
เหล่าน้ัน แล้วเขียนความคิดเห็นทางปรัชญาของตนทีม่ีต่องานที่เลอืก
มาศึกษาน้ัน 
๘๐๒  ๔๖๑    สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนาร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๙)  
                   Seminar on Problems of Philosophy of 
Religions สัมมนา ปญัหาเรื่องกรรมกับการเกิดใหม่ ปญัหาเรื่อง
นิพพาน ปัญหาเรือ่งชีวิตหลงัความตาย ปัญหาเรือ่งเปูาหมายของ
ชีวิต และปัญหาทีเ่กิดข้ึนในปจัจบุัน 

ดุษฎีนิพนธ ์ ดุษฎีนิพนธ์  
 ๘๐๒ ๔๗๖ ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) ๓๖ หน่วยกิต  
วิชาน้ีเป็นโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตต้องท าวิจัย เริ่มตั้งแตก่าร
หาประเด็นปัญหา การเขียนโครงร่าง  การสอบโครงร่าง การเขียนวิจัยจน
ส าเร็จแล้วน าเสนอสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพบ์ทความวิจัย ทั้งนี้ 

 ๘๐๒ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) ๓๖ หน่วยกิต  
นิสิตต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์ และบทความวิชาการ  ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด    

ปรับค าอธิบาย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
และระเบียบอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 เพ ื ่ อ ให ้การบร ิหาร งานในบ ัณฑ ิตว ิ ทยาล ัยบรรล ุว ั ตถ ุป ระสงค ์ ของมหาว ิทยาล ั ย   
จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ 
บังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู ้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยคและ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
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  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู ้ส  าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี ่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต ่ากว่า  ๓.๕๐ จากระบบ  
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ 
ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก  ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
   วิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา     ๑๘  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
   รวมท้ังสิ้น    ๔๘  หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
   วิชาบังคับ    ๙  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา    ๙  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๓๖  หน่วยกิต 
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   รวมท้ังสิ้น    ๖๐  หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุ
สภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาที ่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ  อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง  
๓ ช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดย
ไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชาน้ันต้องได้ผลการศึกษาไม่ต ่ากว่า B  หรือ S 
  ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
   ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่น
ค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากก าหนดการลา
พักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บปุวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั ่งแพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอื่นที่ส าคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการ
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เป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลงัจากทีไ่ด้ลงทะเบยีนรายวิชาแล้ว ใน
กรณีนี้ ให้นิสิตได ้W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ต ่ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ 
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕ 
  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตน้ันรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษา
ทั่วไป 

 
หมวดท่ี ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้ องศึกษาใน
ภาคนั้นทั้งหมด พร้อมกับการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่า
สละสิทธ์ิในกรณีที่ได้แจ้งใหก้องทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาข้ึนทะเบยีนเป็นนิสิต
ด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเหน็ว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจงึอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาข้ึน
ทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 



๘๔ 
 

  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชาน้ัน และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า  ๖ 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที ่ก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน การศึกษาโดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีช่ือในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนน้ันจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาที่
ถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชาน้ัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้  
ในกรณีเช่นน้ีนิสิตจะได้ W ในรายวิชาน้ัน 
  ๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษาน้ัน 



๘๕ 
 

 
หมวดท่ี ๔ 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจ
ท าการวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอื่นใดที่
เหมาะสมกับรายวิชาน้ันเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชาน้ัน ๆ ก็ได ้
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพื่อใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชาน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของ
อาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑ .๑ ระบบการประเม ินผลการศึกษารายว ิชาของบัณฑิตว ิทยาลัย  ใช ้เพียง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

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 
ตก (Failed) F ๐ 

   
๒๑.๒ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วย
สัญลักษณ์ ดังนี ้
   สัญลักษณ์          ผลการศึกษา 
   S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 
   U (Unsatisfactory)  ไม่เป็นที่พอใจ 
 



๘๖ 
 

๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

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

  ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
   ๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรยีงเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วให้ก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ ดังนี ้

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

   
  ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นก 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 
 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะปุวย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า  I นิสิต
จะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ประจ า
วิชาวัดผลและส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 



๘๗ 
 

  ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลกัสตูรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อท 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
ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปและผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชา
ต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป
ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ ้า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลกัสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, 
B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต ่ากว่า B 
หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต ่ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาน้ันอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต ่ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต ่ากว่า B หรือได ้U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม 
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ ้าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 



๘๘ 
 

 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วย
กิตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชา
นั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔ 

 
หมวดท่ี ๕ 

การท าวิทยานิพนธ ์
 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ ต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

หมวดท่ี ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑  และ       ข้อ 
๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 



๘๙ 
 

  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต ่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณี
ที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
  ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
      ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 

 
หมวดท่ี ๗ 

ความประพฤติและวินัยนิสิต 
  
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผดิเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี ้
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรยีบรอ้ยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง 
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิต
กระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
บทเฉพาะกาล 



๙๐ 
 

 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี ้
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปรญิญามหาบณัฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
โท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

 
(พระสุเมธาธิบด)ี 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๙๑ 
 

 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
 
 
 
       
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  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 าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
    ๖.๑.๒  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
   ๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรอืเทยีบเทา่จากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ  

๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

 ๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 



๙๓ 
 

๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๗.๑.๒   ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต ่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 าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย   
    หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลยัรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  

ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ 

แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

 ๗.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 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 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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



๙๔ 
 

โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วย
กิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาค
การศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

 ๑๑.๒  หลักส ูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ 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  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 

 
ข้อ ๗  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 



๙๕ 
 

 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ขออนุมัติลงทะเบียนท 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) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



๙๗ 
 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา 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  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั ่ง  หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ

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 



๙๘ 
 

(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 

(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน าของ

คณบด ี

(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 าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 

(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงาน                           

เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 

(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 



๙๙ 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
 
 

 

      ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ 
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนน้ี 

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

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

      
 
 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 



๑๐๑ 
 

 

 
 

 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อ

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

ด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี ่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา

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  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
 
 



๑๐๒ 
 

               
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อประโยชน์ในการก 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
จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  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 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า      ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 



๑๐๔ 
 

 การศึกษาอิสระ                    ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 

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

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ ่งบัณฑิต

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 

 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 
 
       
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

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

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดส่วนประกอบ

เพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๑๐๖ 
 

(๔) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง การรายงาน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 

หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงรา่งวิทยานิพนธ์และการลงทะเบยีน 

 
 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบกอ่น เมื่อ
ผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน 

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

ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอื่น ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัย
หรือแบบสอบถามช่ัวคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 



๑๐๗ 
 

และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั ้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี ้แจงเกี ่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

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

 ๖.๗  เมื ่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื ่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายช่ือนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที ่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ ้น

ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อม
ทั ้งช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 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 าคัญให้นิสิตย่ืนแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงรา่งวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่  โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ ้าอีก 
ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ ้าอีก 



๑๐๘ 
 

๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าช้ีแจงแล้ว 

 
หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ ์
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

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

๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต ่ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการผู ้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต ่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

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

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู ่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความก้าวหนา้วิทยานิพนธ ์

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ข้ึนไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 



๑๐๙ 
 

๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาต้ังแต่ ๖ 
หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าใน
การจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่ก าหนดให้
ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหวัข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู ้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

๑๑.๔   นิสิตผู ้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ ์

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต ่ากว่า  ๓.๐๐ 

(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 



๑๑๐ 
 

 ๑๒.๓  ให้นิสิตย่ืนค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลงัจากยื่นค าร้องแลว้ 
๑๐ วันท าการ 

 ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที ่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

 ๑๒.๖  ให้บ ัณฑิตวิทยาลัยส ่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 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  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที ่สมควรได้รับแต่งตั ้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

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

 ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย 

หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ ์

  
ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือ
เรื ่องที่เกี ่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  
ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 



๑๑๑ 
 

๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์   ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีที ่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้อง
ด าเนินการยื ่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 

๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนด
เป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In 
progress) 

๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้น
ได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพื ่อส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาช้ีขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน 
๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็น
แบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิต
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 



๑๑๒ 
 

๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออื่น ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมลูวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั ้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
 

บทเฉพาะกาล 
 

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

ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 

 
(พระศรีสทิธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ 
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 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 านวนชั ่วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 



๑๑๔ 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อ ย  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

จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  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 
วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า               ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 



๑๑๕ 
 

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  แบ่งการศึกษา

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ ่งบัณฑิต

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 
 
 

 
 



๑๑๖ 
 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษา
เพิ่มเติม 

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพิ่มเติม 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 

ให้รายวิชาเหล่าน้ีเป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ S 
หรือ U 

นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาต้ังแต่ประโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
 

 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๑๗ 
 

 



๑๑๘ 
 

 
  



๑๑๙ 
 

 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
 

 
 

 



๑๒๒ 
 



๑๒๓ 
 



๑๒๔ 
 



๑๒๕ 
 



๑๒๖ 
 



๑๒๗ 
 

 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระยทุธนา อธิจิตฺโต, ดร. (พลูเพิม่) 
๒. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
๓. สาขาท่ีเชีย่วชาญ  ปรัชญา  
๔. สังกัด-สถานท่ี บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรบัผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)   

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิชากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตนครราชสมีา 
๒ วิชาพุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตนครราชสมีา 
๓ วิชาอภิปรัชญาวิเคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตนครราชสมีา 
 

      ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิชาวิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตนครราชสมีา 
๒ วิชาพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตนครราชสมีา 
 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
๖.๑ งานวิจัย 

พระยุทธนา  อธิจิตฺโต,ดร. “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในพุทธสถานที่ภูเขาคิชฌกูฏประเทศ
อินเดีย”. การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  : ๑๑๕ – ๑๒๕. 



๑๓๐ 
 

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร. “การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องความเช่ือและพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์
ในปราสาทพนมวัน”. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มจร ครั้งท่ี ๔. วันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ : ๑๕. 

พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร., “คัมภีร์สมันตปาสาทิกาอัตถโยชนา ภาคที่ ๑ :  การแปลและการศึกษาวิเคราะห์”.
รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มจร.ครั้งที่ ๔, วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ : 
๑๕. 

พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร. “การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมา”. 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๗๑-๘๔.  

๖.๒ บทความทางวิชาการ  
พระยุทธนา อธิจ ิตฺโต, ดร. สามเณรอนุ น้อยกลาง . “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื ่องความงามใน

มัชฌิมาปฏิปทาของพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ ๖ ฉบับที่ 
๔  (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๖๖. 

พระยุทธนา  อธิจิตฺโต.ดร., ดร.สิริภพ สวนดง, ดร.สงวน หล้าโพนทัน . .“ความเชื ่อพระพุทธศาสนาใน
ปราสาทหินพิมาย”. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ คร้ังท่ี๑. วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ : ๒๑๓. 

 ๖.๓ ต าราและหนังสือ  
พระยุทธนา  อธิจิตฺโต,ผศ.ดร. (๒๕๖๑). ญาณวิทยาวิเคราะห์. นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์.จ านวน ๑๕๕ 
หน้า.  

๗.กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  ดร.เกรียงไกร  พินยารัก 
๒. ต าแหน่ง อาจารย ์ 
๓. สาขาท่ีเชีย่วชาญ ปรัชญา  
๔. สังกัด-สถานท่ี บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรบัผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)   
๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตร ี
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. มนุษย์กับสงัคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ตรรกศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

        ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ระเบียบวิธีวิธีทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. จริยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระยุทธนา  อธิจิตฺโต,ดร.,นายเกรียงไกร พินยารักและคณะ.  “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์

ในพุทธสถานที่ภูเขาคิชฌกูฏประเทศอินเดีย”. การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความ
หลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  : ๑๑๕ – ๑๒๕. 

ดร.เกรียงไกร  พินยารัก. “การพัฒนาคุณค่าและจริยศาสตร์การพัฒนาของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา” .วารสารวิจัยธรรมศึกษา. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๒๓๒ -
๒๔๓. 



๑๓๒ 
 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
ดร.เกรียงไกร พินยารักและคณะ. “การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของศาสนา

พราหมณ์ในปราสาทพนมวัน”. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มจร ครั้งท่ี ๔. 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ : ๑๕. 

ดร.เกรียงไกร พินยารักและคณะ. “คัมภีร์สมันตปาสาทิกาอัตถโยชนา ภาคที่ ๑ :  การแปลและการศึกษา
วิเคราะห์”.รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มจร.ครั้งที่ ๔, วันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ : ๑๕. 

ดร.เกรียงไกร  พินยารัก. “ม่านแห่งความไม่รู้ของจอห์น รอลส์กับธรรมชาติของมนุษย์ในพุทธปรชัญาเถรวาท”.
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗ นวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
หน้า ๙๖๑ -๙๗๒. 

 ๖.๓ ต าราและหนังสือ  
ดร.เกรียงไกร  พินยารัก. (๒๕๖๔). ญาณวิทยา. พิษณุโลก : บริษัทโฟกัส พริ้นต้ิง จ ากัด. จ านวน ๕๖๙ หน้า.  

๗.กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาสพุัตร์  วชิราวุโธ, ผศ.ดร. (วัชรประทปี) 
๒. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
๓. สาขาท่ีเชีย่วชาญ ปรัชญา  
๔. สังกัด-สถานท่ี บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๕. ภาระงานในความรบัผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)   

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตร ี
ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑ พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์(ฮินด)ู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ พุทธศิลป ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ ปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ บาลีไวยากรณ์ ๑-๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑ สัมมนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ เปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกกบัตะวันตก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 
พระยุทธนา  อธิจิตฺโต,ดร.,พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ , ดร .และคณะ .  “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทาง

สุนทรียศาสตร์ในพุทธสถานที่ภูเขาคิชฌกูฏประเทศอินเดีย”. การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ ๑. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  : ๑๑๕ – 
๑๒๕. 

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร. “ธัมมปทัฏฐกถามหาฎีกา : การแปลและศึกษาวิเคราะห์”. วารสารพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒ : ๙๘.  



๑๓๔ 
 

 
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.และคณะ “คัมภีร์สมันตปาสาทิกาอัตถโยชนา ภาคที่ ๑ :  การแปลและ

การศึกษาวิเคราะห์”.รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มจร.ครั้งท่ี ๔, วันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ : ๑๕. 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.และคณะ. “การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของ

ศาสนาพราหมณ์ในปราสาทพนมวัน”. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 
ครั้งท่ี ๔. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ : ๑๕.  

 ๖.๓ ต าราและหนังสือ  
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ผศ.ดร. ( ๒๕๖๒). ธรรมประยุกต.์ นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์ .จ านวน ๒๕๐ 
หน้า. 
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ผศ.ดร. ( ๒๕๖๒). บาลีไวยากรณ์. นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์. จ านวน ๑๘๐  
หน้า.  
 

๗.กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  รศ.ดร.ประพัฒน์  ศรีกลูกจิ 
๒. ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย ์
๓. สาขาท่ีเชีย่วชาญ ปรัชญา  
๔. สังกัด-สถานท่ี วิทยาลัยสงฆ์พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕. ภาระงานในความรบัผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)   

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตร ี
ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑ วินัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระอภิธรรมปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วรรณคดีบาล ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ ธรรมบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ วิสุทธิมรรคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒ ชาดกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๔ ศึกษางานอิสระทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

  ๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑ พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พุทธปรัชญามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๖.๑ งานวิจัย 



๑๓๖ 
 

พระอนุชา  สนฺตจิตฺโต (เหมือนมี), รศ.ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจและคณะ “การศึกษาวิธีการปฏิบัติตนต่อพระ
บรมสารีริกธาตุของชาวพุทธไทย จังหวัดพิษณุโลก” วารสารวิชาการมจร บุรีรัมย์ ปีที่ ๒ 
ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ :  ๒๔. 

รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจและคณะ “การพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” . รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิต
วิทยาลัย มจร ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ : ๖๗. 

 ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
 

รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ “อิทธิพลความเช่ือเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย” วารสารวิชาการ มจร 
บุรรีัมย์ ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๒ TCI  2 ประจ า เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑  : ๒๖  

นายเสถียร  สระทองให้ และผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ “กิจการจัดการพุทธศิลปกรรมแบบมีส่วนร่วมของวัด
ศรีชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย” . วารสารวิชาการ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีที่ ๓  ฉบับที่ 
๒ TCI  2 ประจ า เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒  : ๖๐ 

รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ "การเสริมสร้างเครื ่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
เครืองข่ายประชารัฐในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย" รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มจร ครั้งที่ ๒ วันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ : ๘๕. 

 ๖.๓ ต าราและหนังสือ  
- 

๗.กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj/article/view/241499
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj/article/view/241499
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj/article/view/241499
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj/article/view/241499


๑๓๗ 
 

 
 
 
๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล พระเทพปวรเมธี (ประสทิธ์ิ พรหมฺร สี) 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
๓. สาขาที่เช่ียวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตร ี 
   ท่ี                       วิชา         มหาวิทยาลัย 

๑. ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาตะวันตก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
   ท่ี                       วิชา         มหาวิทยาลัย 

๑. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พุทธจริยศาสตร์กบัปญัหาสังคมร่วมสมัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
๓. พระพุทธศาสนากับศาสตรส์มัยใหม ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 
   ท่ี                       วิชา         มหาวิทยาลัย 

๑. สัมมนาปัญหาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา)  

 ๖.๑ งานวิจัย  
พระราชวรเมธี (ประสิทธ์ิ พรหฺมร สี), พิเชฐ ทั่งโต, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, พระครูวิมลศิลปกิจ, และล าพอง 

กลมกูล. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ  CLMV ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ . จ านวน ๔๘๖ 
หน้า.  



๑๓๘ 
 

บุณณดา สุปิยพันธ์ุ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และพระเทพปวรเมธี (ประสิทธ์ิ พรหฺมร สี).“กระบวนการพัฒนา
เยาวชนสร้างสื่อสันติสุขในสังคมออนไลน์”.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) : ๓๐๔-๓๑๘.  

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.P.1489-1495. 

๖.๒ บทความวจิัย/บทความทางวิชาการ  
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).  

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. ISSN: 2278-3075, Volume-8, Issue-6S3, April. (pp.397-400). SCOPUS. 

๖.๓ หนังสือ/ต ารา  
พระราชวรเมธี (ประสิทธ์ิ พรหฺมร สี). (๒๕๖๒). จากการปฏิรูปสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา.พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.จ านวน ๒๔๕ หน้า.  
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 (ประสิทธิ ์ พรหฺมร  สี). (๒๕๖๔). วิภาษวิธีการบริหารบนฐานวิถีช ีวิตใหม่ . 
พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.จ านวน ๑๑๕ หน้า.  

 
๗. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล  พระมหาดนัยพัชร์   คมฺภีรปญฺโญ, ดร. (ยุนิรัมย์)  
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
๓. สาขาที่เช่ียวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี (International Programme) 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

๑. Epistemology มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. Theravada Buddhist 

Philosophy 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

๑. ญาณวิทยาวิเคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์การสอนระดับปรญิญาเอก  

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

๑. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ปรัชญาจิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

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

 ๗.๑ งานวิจัย 
พระวิสทิธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร. พระครูปริยัตยานุศาสน์, ดร. พระครูสิรบิรมธาตุพิทักษ์, ดร. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺ

ภีรปญฺโญ, ดร. พระบุญทรง ปุญฺญธโร, ดร. และดร. วิโรจน์ วิชัย. การพัฒนาศักยภาพการบริหาร



๑๔๐ 
 

จัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธกับการเสริมสรา้งจิตส านึกสาธารณธในจังหวัดเชียงใหม่,  แหล่งตีพิมพ์  

วารสารวิชาการธรรมทัศน์ ISSN ๑๕๑๓-๕๘๔๕ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (ก.ย.-ธ.ค.๒๕๖๐)  

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๘). อิทธิพลเรื่องบาปกรรมในอรรถกถาธรรมบทกับสังคมไทย, 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  แหล่งตีพิมพ์: วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มมร, ISSN: 2408-199x, Vol 7 No 1 (2019) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 

มิถุนายน 2562)  

      ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

พระวิสทิธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ, ดร. พระครูปริยัตยานุศาสน์, ดร. พระครูสิรบิรมธาตุพิทักษ์, ดร. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺ

ภีรปญฺโญ, ดร. พระบุญทรง ปุญฺญธโร, ดร. และดร. วิโรจน์ วิชัย. “การพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการท่องเที่ยวเชิงพทุธกับการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณธในจังหวัดเชียงใหม”่,  แหล่งตีพิมพ์  

วารสารวิชาการธรรมทัศน์ ISSN ๑๕๑๓-๕๘๔๕ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (ก.ย.-ธ.ค.๒๕๖๐)  

๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 
 
๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล พระมหาพรชัย สริิวโร, ดร. (ศรีภักดี) 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชวยศาสตราจารย ์
๓. สาขาที่เช่ียวชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๕. ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑. พระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๕.๒  ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑. Ancient Indian Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Mahayana Buddhist Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. Independent Study on Philosophy มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. Philosophical Analysis of Social 

Current Problems 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. จริยศาสตร์วิเคราะห์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๔ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิง

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. สัมมนาพทุธจริยศาสตรป์ระยุกต ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. พระพุทธศาสนากับศาสตร์แหง่การใช้เหตผุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๔๒ 
 

๖.  ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
๖.๑ งานวิจัย 

พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี (เกษอินทร์), ดร. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. และพระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี (เหมประไพ), ดร. (๒๕๕๘). ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์
พระพุทธศาสนา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปีที่ตีพิมพ์ 
๒๕๖๐, แหล่งที ่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๑๓ ฉบับที ่ ๒ พฤษภาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.  

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ), ดร. พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี (เกษอินทร์), ดร. พระมหาพรชัย 
สิริวโร (ศรีภักดี), ผศ.ดร. และดร. เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย (๒๕๖๒).   พุทธจริยธรรมกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ , สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, แหล่งตีพิมพ์: วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ISSN: ๒๕๓๙-๖๗๖๕ มีนาคม-เมษายน 
๒๕๖๒. 

พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร. ดร. ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา และดร. เพ็ญพรรณ 
เฟื่องฟูลอยม (๒๕๖๐) . การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๐.  

    ๖.๒ บทความทางวิชาการ 
เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย, พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. (๒๕๖๐).“สังสารวัฏกับคุณค่าทางจริยศาสตร์ในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐.  

พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี (เกษอินทร์), ดร. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. และพระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี (เหมประไพ), ดร. (๒๕๕๘). ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์
พระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม –สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.  

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

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

พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ดร. (๒๕๖๐). The role of Buddhist ethics and communication in 
the contemporary world crisis, International Seminar on Communication, 



๑๔๓ 
 

Tourism, Culture, Law and Social Science, June 2nd 2017, organized by 
Kementerian Agama Institute Hindu Dharma Negeri Denpasar, Fakultas Dharma Duta, 
Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur Bali, Indonesia, 

พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. การศึกษากับธรรมชาติของมนุษย์, วารสารศึกษาศาสตร์ มมร, ISSN ๒๔๐๘-
๑๙๙x ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. 

Phramaha Pornchai Sirivaro, Phramaha Nantakorn Piyabhani, Phramaha Khwanchai Kittimedhi 
and Penphan Fuangfooloy. Buddhist Ethics and Surrogate Problem in the Present 
Thai Society, e-ISSN 2580-5622, ISOSHUM: Journal of Social Sciences and 
Humanities, Vol. 9, No. 1 March 2019. 

 

๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. 
************************ 

ส่วนท่ี ๑. ต าแหน่ง   
 ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สังกัด      วิทยาลัยสงฆ์บุรรีัมย์  ๒๘๑ หมู่ ๑๓ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรรีัมย์ จ.บรุีรมัย์  
๒. ประสบการณ์การสอน ๓ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

ระดับปริญญาตร ี
ที่                  วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ปรัชญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ วิสุทธิมรรคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ธรรมบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พระวินัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ พุทธปรัชญาเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ ปรัชญาอินเดียโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๐ ปรัชญาจีน เกาหลี และญี่ปุุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ ปรัชญาหลงันวยุค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒ ศึกษาอิสระทางพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓ ปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔ ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕ พระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๖ พระสูตรมหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   

ระดับปริญญาโท 
ที่                  วิชา มหาวิทยาลัย 



๑๔๕ 
 

๑. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนานิกายเซ็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ อภิปรัชญาวิเคราะห ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ พระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ ปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
 ระดับปริญญาเอก 
ที่                 วิชา มหาวิทยาลัย 
   
   
 
ส่วนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ๓.๑ งานวิจัย 
๑.พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ.(๒๕๖๐) นามานุกรมบุคคลพุทธศาสน์, ทุนวิจัยจาก 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย)  
จ านวน ๔๗๘ หน้า  

๒.พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, พระครูศรีปัญญาวิกรม, นายรุ่งสุริยา หอมวัน.(๒๕๖๐) การพัฒนา 
จิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนาและประชาธิปไตยในจังหวัดบุรีรัมย์.  
ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัย)  
จ านวน ๑๘๖ หน้า  

๓. ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, พระครูศรีปัญญาวิกรม, ไว ชึรัมย์. (๒๕๖๐) เสมา: ประวัติศาสตร์ คุณค่า  
และการจัดการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์, ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธ 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัย) จ านวน ๑๖๒ หน้า 

๔. พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ. (๒๕๖๑)  สัญลักษณ์และพิธีกรรมทาง 
พระพุทธศาสนาของชุมชนกลุ่มอีสานใต้: รูปแบบ พัฒนาการ และคุณค่าเชิงจริยธรรม, ทุน 
วิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หัวหน้า 
โครงการวิจัย) จ านวน ๑๖๑ หน้า  
๓.๒ หนังสือ/ต ารา 

๑). พระครูศรีปัญญาวิกรม. สืบพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นครปฐม:  
สาละพิมพการ, ๒๕๖๐ , จ านวน ๒๔๙ หน้า 



๑๔๖ 
 

๒) พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. นามานุกรมบุคคลพุทธศาสน์, นครปฐม: สาละพิมพการ, ๒๕๖๒.  
จ านวน ๖๗๑ หน้า  

๓) พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. สารานุกรมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา. นครปฐม:  
สาละพิมพการ, ๒๕๖๓. จ านวน ๕๗๓ หน้า 

๓.๓ บทความทางวิชาการ  
๑) พระครูศรีปัญญาวิกรม. สืบพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ 

ปริทรรศน์ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. (หน้า ๓๗๓-๓๘๑). 
๒) ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, พระครูศรีปัญญาวิกรม, ไว ชึรัมย์. เสมา: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการ 

จัดการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์.  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐. (หน้า ๑๓๕-๑๔๙). 

๓) พระมหาถนอม อานนฺโท, พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์, คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่ม 

ปราสาทขอมท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับ 

ที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. (หน้า ๑๑๖-๑๓๑) 
๔) พระครูศรีปัญญาวิกรม, และคณะ. นามานุกรมบุคคลพุทธศาสน์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม 

อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑.   
๕) พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ,อ.ไว ชึรัมย์, วิถีชุมชนบ้านมะเฟืองผ่านคัมภีร์ใบลาน 

และศิลปกรรมกระจกในสิมวัดมณีจันทร์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ หน้า ๒๒๗-๒๓๙. 

๖) พระมหาถนอม อานนฺโท,พระครูศรีปัญญาวิกรม,พระมหาพจน์ สุวโจ, แนวคิดเชิงอภิปรัชญาในมังคลัตถ 

ทีปนี, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ หน้า ๔๕๘-๔๗๓. 
๗) ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, พระครูศรีปัญญาวิกรม, พระมหาพจน์ สุวโจ, การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๘  
ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓) หน้า ๔๐๕-๔๑๖. 

๘) ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ,พระครูศรีปัญญาวิกรม,พระมหาพจน์ สุวโจ, ซิ่นตีนแดง: ผ้ามงคล ภูมิปัญญา 

ท้องถิน่, วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓) หน้า  
๗๐๕-๗๑๘.ฃ 

๙) พระครูศรีปัญญาวิกรม, สัญลักษณ์และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนอีสานใต้: รูปแบบ  
พัฒนาการ และคุณค่าเชิงจริยธรรม, วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๓) หน้า ๑๓๔-๑๔๖ 

 



๑๔๗ 
 

รับรองตามนี ้
 

 
 

(พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.) 
เจ้าของประวัต ิ

พระวิสิทธิ์  ตวิสิทฺโธ,(วิสิทธิ์ วงค์ใส) ผศ.ดร. 
************************ 

ส่วนท่ี ๑. ต าแหน่ง   
 ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
          สังกัด     สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์   

ประจ าบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒. ประสบการณ์การสอน ๓ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
ระดับปริญญาตร ี

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑. ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. พุทธศาสนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ธรรมภาคปฏิบัต ิ๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ธรรมภาคปฏิบัต ิ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

๑. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. การใช้เหตผุลทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. สัมมนาปัญหาศาสนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗. พระพุทธศาสนามหายาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  



๑๔๘ 
 

ระปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 

   
 
 
ส่วนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ ๕ ปยี้อนหลัง (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ๓.๑ งานวิจัย 
๑) พระวิสิทธิ์  ตวิสิทฺโธ,ดร, พระครปูระวิตรวรานุยุต,ดร., พระครูสริบิรมธาตุพิทกัษ์,ดร. พระมหาดนัยพัชร  

คมฺภีรปญฺโญ, พระบุญทรง   ปุญฺญธโร,ดร., (๒๕๖๐), การพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธ 
เพ่ือการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม.่ ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (หัวหน้าวิจัย) (จ านวน ๒๐๒ หน้า) 

๒) นายธวัชชัย จันจุฬา, พระวิสิทธิ์ ตวิสิทฺโธ,ดร. พระครปูระวิตรวรานุยุต,ดร.,พระครูธรรมธรชัยวิชิต  
ชยาภินนฺโท,ดร, (๒๕๖๐)  โครงการรปูแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อชุมชนการสืบทอดบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.), (ผู้ร่วมวิจัย) (จ านวน ๗๖ หน้า) 

๓) พระมหาประยรู โชติวโร, พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร., พระวิสิทธ์ิ   ตวิสิทฺโธ,ดร, (๒๕๖๐)  
การวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อปญัหาการสูบบุหรี่ ทุนส านักงานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), (ผูร้่วมวิจัย) (จ านวน ๑๕๖ หน้า) 

๔) อุมาพร นิ่มตระกูล และพระวิสิทธิ์ ฐิตฺวิสิทฺโธ (๒๕๖๓) พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้
ด้าน 

สุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพท่ี ๑. (ผู้ร่วมวิจัย) (จ านวน ๘๕ หน้า) 
๕) นายธวัชชัย จันจุฬา, พระครูพพิิธสุตาทร,ดร., พระครูประวิตรวรานุยุต,ผศ.ดร. พระวิสิทธิ์ ตวิสิทฺโธ,ดร.  

(๒๕๖๓) โครงการวิจัยส ารวจรปูแบบการจัดงานบวชในจงัหวัด เชียงใหม่ ทุนส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), (ผู้ร่วมวิจัย) (จ านวน ๔๙ หน้า) 

   
  ๓.๒ หนังสื่อ/ต ารา 
๑) พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ และวิรัตน์ ค าศรีจันทร์. (๒๕๖๐). ชุดความรูสู้่นโยบายสาธารณะผา่นพระนิสิต  

พระสงฆ์นักพัฒนาและภาคีเครือข่าย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิการศึกษาและเผยพระพทุธศาสนาภูมิภาค
ลุ่ม 

แม่น ้าโขง. จ านวน ๘๒ หน้า  
๒) พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ. (๒๕๖๐). ปรัชญาเบื้องต้น. เลย: สังสุขสมการพิมพ.์ จ านวน ๒๙๑ หน้า 
๓) พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ และธวัชชัย จันจุฬา. (๒๕๖๓). พระคิลานุปัฏฐาก: เมล็ดพันธุ์สขุภาพ. เชียงใหม:่  



๑๔๙ 
 

 หจก.จรัสธุรกิจการพมิพ์. จ านวน ๘๘ หน้า 
๔) พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ. (๒๕๖๔). เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ของนิเช่กับพุทธปรัชญา. สุโขทัย 

: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดัมมี่ไอเดีย, ปีที่พมิพ์ ธันวาคม ๒๕๖๔ หมาเลข ISBN 978-616-300-768-1 
จ านวน ๑๕๖ หน้า  

 ๕) พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ. (๒๕๖๔). สุโขทัยโมเดล : พระคิลานุปัฏฐาก สร้างสุขภาวะชุมชน บนวิถีธรรม. 
  สุโขทัย : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดัมมี่ไอเดีย, ปีที่พิมพ์ ธันวาคม ๒๕๖๔ หมาเลข ISBN 978-616-3๙๓- 

๓๕๓-๙ จ านวน ๑๑๕ หน้า 
๓.๓ บทความทางวิชาการ 

๑) พระวิสทิธ์ิ  ตวิสิทฺโธ,ดร, พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร., พระครสูิรบิรมธาตุพิทักษ์,ดร. พระมหาดนัยพัชร  
คมฺภีรปญฺโ , พระบุญทรง   ปุญฺ ธโร, ดร., (๒๕๖๐), การพัฒนาศักยภาพการบริหารการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธกับการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่. แหล่งตีพมิพ์ 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ แหลง่ตีพิมพ์ ประจ าปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
หน้าที่ ๒๕-๓๗, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. TCI กลุ่มที่ ๑ 

๒) พระวิสทิธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ, พระครูประวิตรวรานุยุต, พระมหาชัยวิชิต ชยาภินนฺโท, และธวัชชัย จันจุฬา.  
(๒๕๖๑). การศึกษารปูแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาท่ีตอบสนองต่อ
ชุมชนและสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, ๗(๒), หน้า ๑๔-๒๕. 

๓) พระมหาวชิระ วชิรญาโณ (จันทาพูน), พระวิสิทธ์ิ ฐิตวิสทิฺโธ, พระครพูิพิธสุตาทร, และวิโรจน์ อินทนนท.  
(๒๕๖๑). คุณค่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะของชาวไทขนืในเมืองเชียงตุง. บัณฑิตศึกษา      
วารสารพทุธศาสตร์ศึกษา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) หน้า ๕๔-๖๘ TCI  
กลุ่มที่ ๑ 

๔) พระวิสทิธ์ิ  ตวิสิทฺโธ,ดร, และคณะ (๒๕๖๑), มโนทัศนป์รัชญาการศึกษาเชิงพุทธ, แหลง่ตีพิมพ์ วารสาร 
พุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒) หน้าที่ ๒๗๒-๒๘๗, 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม,่ TCI กลุ่มที่ ๑   

๕) ประจิณ ปัญโญ, สัญญา สะสอง, พระครูศรีวรพินจิ, และพระวิสทิธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ. (๒๕๖๒). การพ่ึงพาตนเอง 
เชิงพุทธของวัยรุ่นผ่านโครงการบูรณาการช่างลงรักปิดทอง. วารสารพทุธศาสตร์ศึกษา  ปีที่ 10   
ฉบับที่ 1  (มกราคม - มิถุนายน 2562) หน้า ๑๖๖-๑๘๐. TCI กลุ่มที่ ๑ 

๗) อุมาพร นิ่มตระกลู และพระวิสทิธ์ิ ฐิตฺวิสิทฺโธ (๒๕๖๓) พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ดา้น 
สุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพท่ี ๑. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 11  
ฉบับที่ 1  (มกราคม - มิถุนายน 2563), หน้า ๓๓-๕๑. TCI กลุ่มที่ ๒ 

๘) พระวิสทิธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ, พระครูประวิตรวรานุยุต, และพระครูปลัดธันรบ โชติว โส. (๒๕๖๔). โทษประหาร 
ชีวิต: ใครมีสิทธิ์ ชีวิตเป็นของใคร.วารสารบัณฑิตแสงโคมค า ปีที่6 ฉบับที่ 1 (มกราคม –เมษายน 
2564) หน้า ๙๗-๑๑๕  



๑๕๐ 
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(พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ผศ.ดร.) 
เจ้าของประวัต ิ



๑๕๑ 
 

 
 
 

 



๑๕๒ 
 

ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น 
************************ 

ส่วนท่ี ๑. ต าแหน่ง   
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์ 
          สังกัด     สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์   

ประจ าบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

๒. ประสบการณ์การสอน ๓ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 ระดับปริญญาตร ี

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑.  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปรัชญาตะวันสมัยโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาตะวันสมัยกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ปรัชญาตะวันสมัยใหม ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ตรรกศาสตรส์ัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑. ตรรกศาสตรส์ัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลยั 
๑. สัมมนาพทุธปรัชญาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญายุคหลังสมัยใหม ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. สัมมนาวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 ส่วนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ๓.๑ งานวิจัย 
๑) ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น (พ.ศ.2560) การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  

โดยมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัดขอนแก่นและอุดรธานี (Health 
Enhancement and Leaning According to Buddhist Principle With the Participation of 
Monks in the Northeast, Khon Kaen and Udon Thani Province) ทุนวิจัย สสส  
(จ านวน 175 หน้า) 

๒) ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น (พ.ศ.2561) รูปแบบการบริหารจัดการสภาพลเมืองเชิงพุทธ จังหวัดขอนแก่น  
 (A Model of Buddhist citizens Management in Khonkean Province) ทุนวิจัยจาก วช.   
(จ านวน 160 หน้า)  

๓) ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น (พ.ศ.2562) อาณาจักรล้านช้าง : ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตคน 
 ลุ่มน ้าโขง (Lan Chang Kingdom : Philosophy, Arts, Culture, Traditions and Way of Life 
of People in Mekong River Region) ทุนวิจัย วช. (จ านวน 296 หน้า) 
 
 ๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
๓.๓ บทความวิจัย  

1) พุทธศิลปล์้านช้าง: แนวคิด พัฒนาการ คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม วารสารธรรมทัศน์ ปีที่  19  
ฉบับที่ 1 (มกราคม- มีนาคม 2562 (หน้า 203-214) TCI ฐาน1  

2) รูปแบบการบรหิารจัดการสภาพลเมอืงเชิงพุทธ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสถาบันวิจัย พมิลธรรม  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (หน้า 85-100) TCI ฐาน2 

3) อาณาจักรล้านช้าง: ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตคนลุ่มน ้าโขง. วารสารธรรมทัศน์.  
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 วารสารธรรมทัศน์ ปีที่  21 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม- กันยายน 2564 (หน้า 
11-24) TCI ฐาน 1  

4) The Collapse of the Kingdom of Lan Xang (Ancient Laos) Solid State Technology, Volume:  
63 Issue : 2s Publication Year : 2020 (Archives  Available@ www. 
Solidstatetechnology,us) Scopus Q4 
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(ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น) 
เจ้าของประวัติ 


