มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

หน้า
๑
๗ ๗
๙
๓๑
๐ ๓๙
๑ ๔๑
๔๒
๖ ๔๖

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา

๔๘

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

๕๒

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

๖๑

ภาคผนวก ง
ประกาศอนุมัติหลักสูตร/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

๑๐๐

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร

๑๐๕

ภาคผนวก ฉ
เอกสารการจัดตั้งส่วนงาน

๒๐๒

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๔

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา
บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: ๒๕๔๖๑๘๕๑๑๐๒๒๐๑
: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
: Master of Arts Program in Buddhist Studies
:
:
:
:

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
Master of Arts (Buddhist Studies)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
M.A. (Buddhist Studies)

๓. วิชาเอก
๔. จานวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร จานวน ๓๙ หน่วยกิต
๔.๑ แผน ก แบบ ก (๒) จานวน ๓๙ หน่วยกิต
๔.๒ แผน ข
จานวน ๓๙ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖. สถานภาพของหลักสูตร
๖.๑ หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับ ปรุงจากหลั กสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕

๖.๒ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐วันที่
๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๓ สภามหาวิทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีค วามพร้ อมเผยแพร่ ว่ าเป็นหลั กสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
๘.๒ กรมการศาสนา
๘.๓ รับราชการในสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๘.๔ อนุศาสนาจารย์ ๔ เหล่าทัพและอนุศาสนาจารย์กรมราชทัณฑ์
๘.๕ นักวิชาการอิสระและวิทยากรอบรม
๙. ชื่อ นามสกุ ล เลขบั ต รประจ าตั วประชาชน ตาแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิการศึ กษาของอาจารย์ผู้รั บผิด ชอบ
หลักสูตร
(๑) บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
,ดร.
๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖xxx
ผู้ช่วย
ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ศาสตราจารย์ ๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔xxx
ผู้ช่วย
ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ศาสตราจารย์ ๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)
พ.ธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
พ.ธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
บ.ศ.๙ (ภาษาบาลี)
ป.อบ. (อภิธรรมบัณฑิต)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ม.มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๔๐
๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๔๐
๒๕๕๑
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๕๕
๒๕๔๐
๒๕๓๐

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ค.ม. (การบริหารการศีกษา)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Ph.D. (Pali&Buddhist studies)

Banaras Hindu University, India

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
บธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
ค.บ. (สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๔๕
๒๕๔๒
๒๕๕๓
๒๕๔๖
๒๕๒๙
๒๕๕๙
๒๕๒๙
๒๕๒๓

(๒) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
๓๓๔๑๖๐๐๖๐๐xxx

ผู้ช่วย
พระราเชนทร์ วิสารโท,ดร.
ศาสตราจารย์ ๓-๑๙๙๙-๐๐๓๖๖xxx
อาจารย์

ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
๓-๔๐๙๙-๙๐๐๓๒๒-XXX

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๖

(๓) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ตาแหน่ง
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
รอง
พระโสภณพัฒบัณฑิต,ดร.
ศาสตราจารย์ ๓๔๔๐๙๐๐๑๔๒ xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Buddhist studies)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.บ. (ศาสนา)
ศษ.บ. (ปฐมวัย)
ผู้ช่วย
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ดร. Ph.D. (Buddhist Studies)
ศาสตราจารย์ ๕ ๔๖๑๑ ๙๐๐๐๔ xxx
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
รอง
ดร.โสวิทย์ บารุงภักดิ์
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศาสตราจารย์ ๕ ๔๐๐๕ ๙๙๐๐๗ xxx
M.A. (Buddhist studies)
พธ.บ. (ปรัชญา)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Magadh University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
University of Delhi, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Magadh University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๔๙
๒๕๔๕
๒๕๓๕
๒๕๔๘
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๔๕
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๒๘

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยมหิดล
Madras University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๓๙
๒๕๔๒
๒๕๓๒
๒๕๕๗
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๕๘
๒๕๕๖
๒๕๕๔

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagpur University, India.
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๔๓
๒๕๔๑
๒๕๓๙
๒๕๕๖
๒๕๕๐
๒๕๔๐
๒๕๔๕
๒๕๕๗
๒๕๔๐
๒๕๓๕

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Visva Bharati University, India
Delhi University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๓๒
๒๕๕๘

(๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พระมหาเทพรั ต น์ อริ ย ว โส, Ph.D. (Philosophy and Religion)
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
ดร.
M.A. (Philosophy)
๓๙๐๐๗๐๐๒๐๙xxx
พธ.บ. (ปรัชญา)
Ph.D. (Philosophy and Religion)
พระครูวิจติ รศีลาจารย์,ดร.
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
๓๙๐๐๑๐๐๗๕๔xxx
พธ.บ. (ศาสนา)
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ดร. Ph.D. (Philosophy and Religion)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
๓๙๐๐๒๐๐๑๑๔xxx
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

(๕) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
๓๓๐๒๒๐๐๑๒๘ xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง

อาจารย์

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
๓๓๐๒๒๐๐๑๕๐ xxx

Ph.D. (Pali & Buddhist Studies)

Banaras Hindy University, India

อาจารย์

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
พระมหาสุพร รกฺขติ ธมฺโ,ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
๓๓๐๑๗๐๐๓๔๑ xxx
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

(๖) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระศรีสมโพธิ,ดร.
(วรัญญู สอนชุน)
๓-๖๐๑๑-๐๐๗๐๔xxx
ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Buddhist Studies)
M.A. (Buddhist Studies)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๗

อาจารย์

๓-๖๐๐๓-๐๐๕๒-๘xxx

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๔๙
๒๕๔๖

ดร.สามารถ สุขุประการ
๓-๖๐๐๑-๐๑๑๒-๘xxx

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์)

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๗
๒๕๕๒
๒๕๒๓

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
กศ.ม. (บริหาการศึกษา)
พธ.บ. (บริหาการศึกษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
กศ.ม. (บริหาการศึกษา)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
พธ.บ. (ศาสนา)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๔๑
๒๕๓๘
๒๕๕๗
๒๕๔๘
๒๕๔๕
๒๕๕๕
๒๕๕๐
๒๕๔๘

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๕๒
๒๕๔๙
๒๕๕๘
๒๕๕๒
๒๕๕๑
๒๕๕๐
๒๕๕๙
๒๕๕๔
๒๕๔๘

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
แม่กองบาลีสนามหลวง

ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๕๓
๒๕๕๐
๒๕๕๙
๒๕๕๒
๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๕๙
๒๕๕๐
๒๕๔๘

(๗) วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระครูสิรสิ ุตานุยตุ ,ดร.
๓๕๑๐๓๐๐๒๕๑๓๔๓

อาจารย์

พระมหาอินทวงศ์
อิสฺสรภาณี,ดร.
๓๕๗๐๑๐๐๗๓๑๙๓๗
พระสมนึก จรโณ,ดร.
๓๑๘๐๕๐๐๓๘๙๑๓๐

อาจารย์

(๘) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระครูวินัยธรอานาจ
พลปญฺโญ (สวัสดี),ดร.
๓ ๓๑๐๓ ๐๐๒๐๖ xxx
พระมหาภัฏชวัชร์
เขมทสฺสี (สุขเสน),ดร.
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๒๘๐ xxx
ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี
๓ ๓๔๙๘ ๐๐๐๘๓ xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

ศศ.บ. (ปรัชญา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

(๙) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระปลัดสมชาย
ปโยโค (ดาเนิน), ดร.
๓-๓๒๑๓-๐๐๑๓๐-xxx
พระถนัด วฑฺฒโน
(บุตรสวัสดิ์), ดร.
๓-๓๒๐๑-๐๐๖๔๐- xxx
พระมหาวีรธิษณ์
วรินฺโท (อินทะโพธิ)์ , ดร.
๓-๔๑๑๑-๐๐๑๒๔- xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
พธ.บ.(สังคมศึกษา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
(๑) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่ : ๗๙ หมู่ ๓ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๘

ที่อยู่ : ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตาบลค่ายบกหวาน อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ที่อยู่ : ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตาบลโคกสี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : ๓/๓ ตาบลมะม่วงสองต้น อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ที่อยู่ : ๔๑๙ หมู่ ๗ บ้านหัวถนน ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ที่อยู่ : ๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
(๗) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
ที่อยู่ : ๑๙๒ หมู่ ๒ ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
(๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ที่อยู่ : ๒๘๑ หมู่ ๑๓ ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ที่อยู่ : ๕๑ หมู่ ๒ ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไทยได้พัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาทั้งหมด ๑๑ ฉบับและในปี
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔เป็นแผนฉบับที่ ๑๒ เนื้อหาในฉบับที่ ๑๒ เป็นการยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ที่สาคัญในการน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่ง เสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้า
ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ
ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน
เช่น ปัญหาผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้
สังคมเกิดความสุขอย่างยั่งยืนการเรียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับตนเอง องค์กร ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ เป็นสิ่งที่ควรศึกษาพร้อมกับการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข อันเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยมี สั ง คมและวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามมาหลายชั่ ว อายุ บรรพบุ รุ ษ แต่ เ มื่ อ เทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าสังคมและวัฒนธรรมเริ่มไม่เสถียรภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ได้
ปรากฏข้อความของความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและ
สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบาย
ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี
แนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนาเอาวัฒนธรรมต้น
ทาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่มีความรุนแรง
มากขึ้น นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ดังนั้นหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาการแก้ปัญหาความรุนแรง
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สั งคม การอยู่ ร่ ว มกัน ของสั งคมพหุ วัฒ นธรรมท่ามกลางความแตกต่ างเน้นการรักษาอัตลั กษณ์ของไทยโดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๑๒. ผลกระทบจากข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบในหั ว ข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุ งและพัฒนาหลั กสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยเนื้อหา
หลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้ ทางพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ การบูรณาการความรู้ ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ และการนาความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปรับใช้สังคม เพื่อให้พุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถในหลั กธรรมทางคัมภีร์ บูรณาการกับศาสตร์ส มัยใหม่ และพัฒ นาสังคมอย่างตระหนักใน
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้จะส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสร้างความเป็น
เลิศในด้านพระพุทธศาสนา วิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถนาความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๓.๓.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนามีรูปแบบการบริหาร
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑๓.๓.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ควบคุมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินของ
สกอ.
๑๓.๓.๓ อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตลอดทั้ง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาแนวสังเขปประจาวิชาและรายละเอียดประจาวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
และการประเมินผลการเรียน
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หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบั ณฑิตที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการวิช าการสู่ งานวิจัย
พัฒนาสังคมอุดมปัญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ความเจริญทางวัตถุในทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความแก่งแย่งเอารัด
เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตตามปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา
๑.๒.๓ เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามสามารถบู ร ณาการความรู้ ด้ า น
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ
๑.๒.๔ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาและทางานเป็นทีมได้
๑.๒.๕ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูลเพื่อทาวิจัยและนาเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ผลการ ของหลักสูตรทุก ๕ ปี ในด้าน
ดาเนิ นงานที่อยู่ ในการประเมิน ๑. ความพึงพอใจของนายจ้าง
คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต
หลักสูตร
๒. การวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไข
๒ . ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ต้องการของคณะสงฆ์ แ ละองค์ก ร
ของคณะสงฆ์และองค์กรต่างๆ ต่างๆ
- นาแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของหลักสูตร
- ติ ด ตามความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต
๒. รายงานผลการด าเนิ น การของ
หลักสูตร
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ เ รี ย นต่ อ ความรู้ แ ละความ
ทันสมัยของหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

บัณฑิต
๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
กา ร ส อ นแ ล ะ ก าร บ ริ ก า ร ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
วิชาการ
การสอนรูปแบบต่างๆ และการ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้ มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประเมิ น ผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ที่ผู้ ส อนจะต้ องสามารถวั ด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี
- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น
การสอนให้ ทางานบริการวิช าการ
แก่องค์กรภายนอก
- ส่ งเสริ ม ให้ มี การนาความรู้ทั้ง จาก
ภาคทฤษฎี และงานวิจัยไปใช้จริง
เพื่อทาประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม
หรือคณะสงฆ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายชื่อบุคลากรและอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรม
- ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการวิชาการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและความ
บรรลุผลสาเร็จ
- ใบรับ รองวิ ช าชีพ (กรณีมี การส่ ง
เข้าอบรม)
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
๑.ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระบบการศึกษาในเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรือกาหนดตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ และตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๑.๓.๑ รายวิชาที่กาหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อรวม
เวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย
กิต
๑.๓.๓ รายละเอียดอื่นๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ (๒ปี) และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ พฤศจิกายน- มีนาคม
เรียนวันเวลาปกติ วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-วันอาทิตย์
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จาก ระบบ ๔ ระดับคะแนน ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์ทางานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๒.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๓

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(๑) บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ นการคั ดเลื อ กผู้ ส มัค รเข้ าศึ ก ษา โดยแต่ง ตั้ งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามที่บัณฑิตกาหนด
(๒) วิธีคัดเลือกอื่นๆ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม
(๓) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาความเข้าใจพระไตรปิฎก ปัญหาภาษาบาลี
และปัญหาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

- กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาแก่นิสิต
- ประชุมนิสิ ตในแต่ล ะภาคการศึกษาเพื่อติดตามและให้
คาปรึกษาด้านการปรับตัว
จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก
ส่งเสริมให้นิสิตเรียนภาษาบาลี
ส่งเสริมนิสิตเรียนภาษาอังกฤษ

ปัญหาความเข้าใจในพระไตรปิฎก
ปัญหาภาษาบาลี
ปัญหาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

๒.๕ แผนการรับนิสิตและจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๕.๑ บัณฑิตวิทยาลัย
แผน ก แบบ ก ๒

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

แผน ข

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๔

๒.๕.๒ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
แผน ก แบบ ก (๒)

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

แผน ข

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒.๕.๓ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
แผน ก แบบ ก (๒)

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แผน ข

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒.๕.๔ วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
แผน ก แบบ ก (๒)

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๕

ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕

๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

แผน ข

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒.๕.๕ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
แผน ก แบบ ก (๒)

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แผน ข

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒.๕.๖ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
แผน ก แบบ ก (๒)

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แผน ข

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๖

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชัน้ ปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒.๕.๗ วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
แผน ก แบบ ก (๒)

แผน ข

๒.๕.๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
แผน ก แบบ ก (๒)

แผน ข

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๗

จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

๒๕

๒๕

๒๕

๒.๕.๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
แผน ก แบบ ก (๒)

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

ระดับชั้นปี

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๕๐
-

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕
๗๕
๒๕

แผน ข

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัย
๒.๖.๑.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
ค่าลงทะเบียน
๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐
๒.๖.๑.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
รายการจ่าย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๑๒๕,๐๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๘

งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

๑๐๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
๓๙๘,๐๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐

รวมรายจ่ายทั้งหมด
๒.๖.๒ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
๒.๖.๒.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
ค่าลงทะเบียน
๖๐๐,๐๐๐
๖๘๗,๕๐๐
๖๘๗,๕๐๐
๖๘๗,๕๐๐
๖๘๗,๕๐๐

ค่าบารุงการศึกษา
๑๕๗,๕๐๐
๑๕๗,๕๐๐
๑๕๗,๕๐๐
๑๕๗,๕๐๐
๑๕๗,๕๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
๗๙๕,๐๐๐ ๘๘๒,๕๐๐
๘๘๒,๕๐๐
๘๘๒,๕๐๐
๘๘๒,๕๐๐
๒.๖.๒.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
รายการจ่าย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐

รวมรายจ่ายทั้งหมด

๒.๖.๓ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๒.๖.๓.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข

รายการรับ
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
ค่าลงทะเบียน
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด

๒๕๖๐
๓๗,๕๐๐

ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๓๗,๕๐๐

๓๗,๕๐๐

๓๗,๕๐๐

๒๕๖๔
๓๗,๕๐๐

๔๕๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๕๘๕,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐
๑,๐๗๒,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐ ๒,๑๐๗,๕๐๐

๒.๖.๓.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

รายการจ่าย

ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๙

งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
รวมรายจ่ายทั้งหมด

๑๒๕,๐๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐
๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๔๕๓,๐๐๐ ๖๔๕,๕๐๐ ๖๔๕,๕๐๐ ๖๔๕,๕๐๐ ๖๔๕,๕๐๐

๒.๖.๔ วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
๒.๖.๔.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗๕,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
ค่าลงทะเบียน
๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๒๓๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
๘๖๗,๕๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐
๒.๖.๔.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
รายการจ่าย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ระจาบัณฑิตศึกษา
๑๔๘,๘๐๐ ๑๔๘,๘๐๐ ๑๔๘,๘๐๐ ๑๔๘,๘๐๐ ๑๔๘,๘๐๐
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๘,๑๐๐ ๑๔๓,๑๐๐ ๑๔๓,๑๐๐ ๑๔๓,๑๐๐ ๑๔๓,๑๐๐
- ค่าอาจารย์บรรยายพิเศษ
๑๙๒,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐
- ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายทั้งหมด
๕๖๓,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐ ๘๔๒,๙๐๐
๒.๖.๕ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๒.๖.๕.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
ค่าลงทะเบียน
๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐
ค่าบารุงการศึกษา

๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๐

รายการรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด

ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐

๒.๖.๕.๒ งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)
รายการจ่าย
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
รวมรายจ่ายทั้งหมด

ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๖๘๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐

๒.๖.๖ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๒.๖.๖.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
ค่าลงทะเบียน
๖๐๐,๐๐๐
๖๘๗,๕๐๐
๖๘๗,๕๐๐
๖๘๗,๕๐๐
๖๘๗,๕๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๑๕๗,๕๐๐
๑๕๗,๕๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
๗๙๕,๐๐๐ ๘๘๒,๕๐๐
๒.๖.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)
รายการจ่าย
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

๑๕๗,๕๐๐
๘๘๒,๕๐๐

๑๕๗,๕๐๐
๘๘๒,๕๐๐

๑๕๗,๕๐๐
๘๘๒,๕๐๐

ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
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งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
รวมรายจ่ายทั้งหมด

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐ ๓๗๒,๕๐๐

๒.๖.๗ วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
๒.๖.๗.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์)แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
ค่าลงทะเบียน
๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐
๒.๖.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
รายการจ่าย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๑๒๕,๐๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
๑๐๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายทั้งหมด
๕๗๘,๐๐๐ ๙๙๑,๕๐๐ ๙๙๑,๕๐๐ ๙๙๑,๕๐๐ ๙๙๑,๕๐๐
๒.๖.๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๒.๖.๘.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
ค่าลงทะเบียน
๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐
๒.๖.๘.๒ งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
รายการจ่าย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
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งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
รวมรายจ่ายทั้งหมด

๑๒๕,๐๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
๓๙๘,๐๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐

๒.๖.๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
๒.๖.๙.๑ งบประมาณรายรับ (สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์) แผน ก แบบ ก (๒) แผน ข
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ
รายการรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
ค่าลงทะเบียน
๘๑๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐ ๑,๔๖๒,๕๐๐
ค่าบารุงการศึกษา
๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐
๒.๖.๙.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
รายการจ่าย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๑๒๕,๐๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐ ๓๑๗,๕๐๐
อาจารย์บรรยายพิเศษ
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
- ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และตารา
๘๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
๑๐๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายทั้งหมด
๓๙๘,๐๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐ ๘๑๑,๕๐๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
รูปแบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
ไม่มี
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต
๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จานวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
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๒) หลักสูตรแผน ข
จานวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๑) แผน ก แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึ กษารายวิ ช าไม่ น้อ ยกว่ า ๓๓ หน่ว ยกิ ต และทาสารนิ พนธ์ซึ่ง มีค่ าเทีย บได้ ๖
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กาหนดไว้
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเอก
๔. หมวดวิชาเลือก
๕. วิทยานิพนธ์
๖. สารนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

แผน ก แบบ ก (๒) /
หน่วยกิต
๙
(๑๕)
๑๒
๖
๑๒
๓๙

แผน ข /หน่วยกิต
๙
(๑๕)
๑๒
๑๒
๖
๓๙

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
(๑) แผน ก แบบ ก (๒)
วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จานวน ๙ หน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
Buddhist Philosophy
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Research Methodology in Buddhism
วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhism in English
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
Buddhist Meditation
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
Seminar on Thesis
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
Usage of Pali I
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
Usage of Pali II
วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
Theravada Buddhism
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
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๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Selected Buddhist Works
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่า จานวน ๖ หน่วยกิต
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๓ (๓-๐-๖)
New-Buddhist Movements in Contemporary World
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Thai Wisdom
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Inter-Religious Dialogue
วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
Thesis

(๒) แผน ข
วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จานวน ๙ หน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
Buddhist Philosophy
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Research Methodology in Buddhism
วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhism in English
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
Buddhist Meditation
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
Seminar on Thesis
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
Usage of Pali I
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
Usage of Pali II
วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
Theravada Buddhism
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๕

Selected Buddhist Works
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่า จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๓ (๓-๐-๖)
New-Buddhist Movements in Contemporary World
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Thai Wisdom
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Inter-Religious Dialogue
สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
๖๐๒ ๒๐๐ สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
Research Paper

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๖

๓.๑.๔ แผนการศึกษา
(๑) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (๒)
ภาคเรียน
รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑
พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๑
๖๐๐ ๑๐๒
พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๐๔
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
วิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖
พระพุทธศาสนาเถรวาท
รวม
ภาคเรียน

๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๒ ๒๐๓
๖๐๐ ๒๐๕
๑๐๒ ๓๐๒
วิชาเอก
๖๐๒ ๒๐๘
วิชาเลือก
xxx xxx

ภาคเรียน
๓

ภาคเรียน

๓
๓
(๓)
๓
๙
หน่วยกิต

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
กรรมฐาน
การใช้ภาษาบาลี ๑

๓
(๓)
(๓)

ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา

๓

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวม

๓
๙

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๑๐๒ ๓๐๖
วิชาเอก
๖๐๒ ๓๐๗
๖๐๒ ๓๐๙
วิชาเลือก
xxx xxx

หน่วยกิต

หน่วยกิต

การใช้ภาษาบาลี ๒

(๓)

พระพุทธศาสนามหายาน
สัมมนาพระพุทธศาสนา

๓
๓

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวม

๓
๙

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๗

วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์

(๓)

๔
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
รวม

(๒) แผนการศึกษา แผน ข
ภาคเรียน
รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑
พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๑
๖๐๐ ๑๐๒
พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๐๔
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
วิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖
พระพุทธศาสนาเถรวาท
รวม
ภาคเรียน

๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๒ ๒๐๓
๖๐๐ ๒๐๕
๑๐๒ ๓๐๒
วิชาเอก
๖๐๒ ๒๐๘
วิชาเลือก
xxx xxx
รวม

๓

ภาคเรียน

หน่วยกิต
๓
๓
(๓)
๓
๙
หน่วยกิต

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
กรรมฐาน
การใช้ภาษาบาลี ๑

๓
(๓)
(๓)

ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา

๓

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

๓
๙

ภาคเรียน

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๑๐๒ ๓๐๖
วิชาเอก
๖๐๒ ๓๐๗
๖๐๒ ๓๐๙
วิชาเลือก
xxx xxx
รวม

๑๒
๑๒

หน่วยกิต

การใช้ภาษาบาลี ๒

(๓)

พระพุทธศาสนามหายาน
สัมมนาพระพุทธศาสนา

๓
๓

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

๓
๙

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๘

วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓)
วิชาเลือก
๔
xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
๓
xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
๓
๖๐๒ ๒๐๐
สารนิพนธ์
๖
รวม
๑๒
๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ดูจากภาคผนวก ก)
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) บัณฑิตวิทยาลัย
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร* พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
๓๓๓๐๑๐๐๒๘๖xxx
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
พ.ธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วย
ดร.ประพันธ์ ศุภษร*
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศาสตราจารย์ ๓๔๑๐๗๐๐๑๔๔XXX
ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
พ.ธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ผู้ช่วย
ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม* พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศาสตราจารย์ ๓๓๔๙๙๐๐๔๘๖xxx
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
บ.ศ.๙ (ภาษาบาลี)
ป.อบ. (อภิธรรมบัณฑิต)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ม.มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ พระราชปริยัติกวี,ดร.
Ph.D. (Pali & Buddhist studies) Banaras Hindy University,India
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโ
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕๓๑๑๐๐๐๐xxx
ศษ.บ. (การสอนมัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
แม่กองบาลีสนามหลวง
รอง
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖xxx
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พธ.บ. (ปรัชญา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วย
พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ดร. Ph.D. (Buddhist Studies)
Delhi University,India
ศาสตราจารย์ ๓๓๑๐๗๐๑๐๗๔xxx
M.Phil. (Buddhist Studies)
Delhi University, India
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.บ. (ปรัชญา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
แม่กองบาลีสนามหลวง
ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา
อ.ด. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๔๐๐๔๐๐๕๔๒xxx
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พธ.บ. (ครุศาสตร์)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๔๐
๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๔๐
๒๕๕๑
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๕๕
๒๕๔๐
๒๕๓๐
๒๕๓๗
๒๕๓๔
๒๕๓๑
๒๕๒๘
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๔๑
๒๕๔๙
๒๕๔๗
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๔
๒๕๓๔
๒๕๓๑
๒๕๒๔

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๙
อาจารย์ กก พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร.
๓-๑๐๒๒-๐๐๗๓๖xxx
รอง รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
ศาสตราจารย์ ๓๗๒๐๙๐๐๗๐๗xxx
อาจารย์

ดร.ตวงเพชร สมศรี
๓๗๓๐๖๐๐๓๘๔xxx

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Banaras Hindy University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม.(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒๕๕๘
๒๕๕๕
๒๕๔๖
๒๕๔๑
๒๕๓๖
๒๕๒๗
๒๕๒๔
๒๕๕๗
๒๕๕๓
๒๕๓๙
๒๕๓๕

(๒) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.*
๓-๓๔๑๖-๐๐๖๐๐xxx

ผู้ช่วย
พระราเชนทร์ วิสารโท*
ศาสตราจารย์ ๓-๑๙๙๙-๐๐๓๖๖xxx
อาจารย์

ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก*
๓-๔๑๙๙-๐๐๓๒๒xxx

อาจารย์

พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร.
๓-๔๔๙๙-๐๐๐๐๑xxx

อาจารย์

ดร.สมเดช นามเกตุ
๓-๔๑๐๑-๐๑๑๐๓xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ค.ม.(การบริหารการศีกษา)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
Ph.D. (Pali&Buddhist studies)

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
บธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ศน.บ. (การบริหารการศึกษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Banaras Hindu University,India
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๔๕
๒๕๔๒
๒๕๕๓
๒๕๔๖
๒๕๒๙
๒๕๕๙
๒๕๒๙
๒๕๒๓
๒๕๕๙
๒๕๕๔
๒๕๔๘
๒๕๕๙
๒๕๔๖
๒๕๓๓

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
University of Delhi, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Magadh University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๔๕
๒๕๓๕
๒๕๔๘
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๔๕
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๒๘
๒๕๕๓

(๓) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ตาแหน่ง
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
รอง
พระโสภณพัฒบัณฑิต*
ศาสตราจารย์ ๓ ๔๔๐๙ ๐๐๑๔๒ xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.บ. (ศาสนา)
ศษ.บ. (ปฐมวัย)
ผู้ช่วย
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ
Ph.D. (Buddhist Studies)
ศาสตราจารย์ (วันยาว),ผศ.ดร.*
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
๕ ๔๖๑๑ ๙๐๐๐๔ xxx
พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
รอง
ดร.โสวิทย์ บารุงภักดิ์*
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศาสตราจารย์ ๕ ๔๐๐๕ ๙๙๐๐๗ xxx
M.A. (Buddhist studies)
พธ.บ. (ปรัชญา)
ผู้ช่วย
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ Ph.D. (Pali&Theravada)
ศาสตราจารย์ (กล้าลอด)
๓ ๔๐๑ ๕๐๐๓๓๐ xxx
M.A. (Sanskrit)
พธ.บ. (ศาสนา)
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา)

SampurnanandaSanskrit
University, India
Banaras Hindu University, India

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๓๗
๒๕๔๔
๒๕๔๐

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓๐
ผู้ช่วย
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.
ศาสตราจารย์ ๓ ๔๗๐๑ ๐๑๓๔๙ xxx
อาจารย์

พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร.
๓ ๔๑๑ ๒๐๐ ๑๐๐ xxx

Ph.D. (Pali and Buddhist Studies)
M.A. (Linguistic BaliLiterature)

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

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

๒๕๔๙
๒๕๔๒
๒๕๔๐
๒๕๕๘
๒๕๓๙
๒๕๓๖

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยมหิดล
Madras University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๓๙
๒๕๔๒
๒๕๓๒

(๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระมหาเทพรัตน์ อริยวโส,
ดร.*
๓๙๐๐๗๐๐๒๐๙๔๐๕

อาจารย์

พระครูวิจติ รศีลจารย์,ดร.*
๓๙๐๐๑๐๐๗๕๔๖๒๓

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Philosophy and Religion)
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ
M.A. (Philosophy)
พธ.บ. (ปรัชญา)

Ph.D. (Philosophy and Religion)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
พธ.บ. (ศาสนา)
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ดร.* Ph.D. (Philosophy and Religion)
๓๙๐๐๒๐๐๑๑๔๕๗๐
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
พระครูโกศลอรรถกิจ,ดร.
Ph.D.(Buddhism and Philosophy)
๓๘๐๑๓๐๐๓๑๙๑๘๓
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี
Ph.D. (Philosophy and Religion)
๓๙๐๐๘๐๐๑๕๗๑๘๑
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.บ. (ปรัชญา)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒๕๕๒
๒๕๔๘
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
๒๕๕๘
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๖
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๕๓๓
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
๒๕๕๙๘
มหาวิทยารามคาแหง
๒๕๓๙
มหาวิทยาอัสสัมชัญ
๒๕๔๑
๒๕๕๒
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(๕) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
๓๓๐๒๒๐๐๑๒๘ xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
Ph.D.(Pali & Buddhist Studies)
๓๓๐๒๒๐๐๑๕๐ xxx
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
พระมหาสุพร รกฺขติ ธมฺโม,ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
๓๓๐๑๗๐๐๓๔๑ xxx
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
๓๓๐๑๕๐๐๐๐๗XXX
ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พบ.(พยาบาลศาสตร์)
ดร.สิรภพ สวนดง
๓๓๐๑๕๐๐๖๙๑xxx

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

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง
Banaras Hindy University,India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagpur University, India.
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๔๓
๒๕๔๑
๒๕๓๙
๒๕๕๖
๒๕๕๐
๒๕๔๐
๒๕๔๕
๒๕๕๗
๒๕๔๐
๒๕๓๕
๒๕๕๘
๒๕๔๙
๒๕๓๖
๒๕๕๙
๒๕๕๓
๒๕๕๑

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓๑

(๖) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระศรีสมโพธิ,ดร.
(วรัญญู สอนชุน)
๓-๖๐๑๑-๐๐๗๐๔xxx
ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา*
๓-๖๐๐๓-๐๐๕๒-๘๖๓๘

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Buddhist Studies)
M.A. (Buddhist Studies)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
อาจารย์
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
อาจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ*
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
๓-๖๐๐๑-๐๑๑๒-๘xxx
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์)
ผู้ช่วย
พระเทพปริยัติเมธี,ดร.
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศาสตราจารย์ (ฐิตพัฒน์ ญาณสิทธิพัฒน์)
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
3-6004-0010-7xxx
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ป.ธ. ๙ (ภาษาบาลี)
อาจารย์ พระมหายรรยง สุ ร ปญฺ โ ญ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
(ลันลอด)
คม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
3-4613-0039-5xxx
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Visva Bharati University, India
Delhi University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
แม่กองบาลีสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๓๒
๒๕๕๘
๒๕๔๙
๒๕๔๖
๒๕๕๗
๒๕๕๒
๒๕๒๓
๒๕๕๗
๒๕๔๙
๒๕๔๓
๒๕๓๒
๒๕๕๘
๒๕๕๖
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๔๔

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.(พระพุทธศาสนา)
กศ.ม.(บริหาการศึกษา)
พธ.บ.(บริหการศึกษา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
พธ.บ.(ศาสนา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ร.ม.(การปกครองท้องถิ่น)
ศ.บ.(รัฐศาสตร์)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ศ.ม.(ไทยศึกษา)
ศ.บ.(สื่อสารมวลชน)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๔๑
๒๕๓๘
๒๕๕๗
๒๕๔๘
๒๕๔๕
๒๕๕๕
๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๕๗
๒๕๕๐
๒๕๒๔
๒๕๕๗
๒๕๔๗
๒๕๓๘

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศน.ด.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศศ.บ. (ปรัชญา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง

ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๕๒
๒๕๔๙
๒๕๕๘
๒๕๕๒
๒๕๕๑
๒๕๕๐

(๗) วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระครูสิรสิ ุตานุยตุ ,ดร.*
๓๕๑๐๓๐๐๒๕๑xxx

อาจารย์

พระมหาอินทร์วงค์
อิสฺสรภาณี,ดร.*
๓๕๗๐๑๐๐๗๓๑xxx

อาจารย์

พระสมนึก จรโณ,ดร.*
๓๑๘๐๕๐๐๓๘๙xxx

อาจารย์

ดร.ปกรณ์ มหากันธา
๕๕๐๙๙๐๐๐๐๕xxx

อาจารย์

ดร.ชญาน์นันท์
อัศวธรรมานนท์
๓๒๔๐๓๐๐๔๘๒xxx

(๘) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระครูวินัยธรอานาจ
พลปญฺโญ,ดร.*
๓ ๓๑๐๓ ๐๐๒๐๖ xxx
พระมหาภัฏชวัชร์
เขมทสฺส,ี ดร.*
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๒๘๐ xxx

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒
อาจารย์

ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี*
๓ ๓๔๙๘ ๐๐๐๘๓ xxx

อาจารย์

พระกิตติ ยุตฺติธโร,ดร.
๒ ๔๐๐๑ ๐๐๐๐๑ xxx

อาจารย์

ดร.บรรพต แคไธสง
๓ ๓๑๐๙ ๐๐๓๘๗ xxx

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ศน.ม.(ปรัชญา)
พธ.บ.(ปรัชญา)
Ph.D.(Philosophy)
M.A.(Philosophy)
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Madras, India
Madras Christian College, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๙
๒๕๕๔
๒๕๕๐
๒๕๕๙
๒๕๕๓
๒๕๔๙
๒๕๕๓
๒๕๔๗
๒๕๔๓

(๙) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระปลัดสมชาย ปโยโค
(ดาเนิน), ดร.*
๓-๓๒๑๓-๐๐๑๓๐-xxx
พระถนัด วฑฺฒโน
(บุตรสวัสดิ์), ดร.*
๓-๓๒๐๑-๐๐๖๔๐- xxx
พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท
(อินทะโพธิ์),ดร.*
๓-๔๑๑๑-๐๐๑๒๔- xxx
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ดร.
๓-๑๕๐๓-๐๐๑๗๗- xxx

รอง
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ดร.
ศาสตราจารย์ ดร.๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖xxx
อาจารย์

ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล
๓-๓๑๐๓-๐๐๕๔๑--xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
พธ.บ.(สังคมศึกษา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
พธ.ด.(ปรัชญา)
พธ.ม.(ปรัชญา)
พธ.ม.(ปรัชญา)
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)
พธ.บ.(ปรัชญา)

ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
แม่กองบาลีสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แม่กองบาลีสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Ph.D.(Philosophy and Religion) Assumption University
M.A.(Buddhist Studies)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๕๓
๒๕๕๐
๒๕๕๙
๒๕๕๒
๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๕๙
๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๕๘
๒๕๔๗
๒๕๔๒
๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๔๑
๒๕๕๘
๒๕๕๑
๒๕๔๘

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
๕.๑.๑ นิสิตแผน ก แบบ ก(๒) และแผน ข จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ตอ่ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมใน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
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๕.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
๕.๑.๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาทา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
๕.๑.๔ การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
๔.๑.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings)
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ สิ ต มี ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง สามารถคิ ด และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในการเขียนวิทยานิ พนธ์ สารนิพนธ์ได้และนาเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ อย่างมี
จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
๕.๓ ช่วงเวลา
๕.๓.๑ นิสิตที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก (๒) จะทาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ ๔
๕.๓.๒ นิสิตที่ศึกษาตามแผน ข จะทาสารนิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ ๔
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
๕.๔.๑ การศึกษาตามแผน ก แบบ ก (๒) ทาวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๕.๔.๒ การศึกษาตามแผน ข ทาสารนิพนธ์ จานวน ๖ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๕.๕.๒ จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
๕.๕.๓ กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
๕.๕.๓ จั ด สั ม มนาให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ / สารนิ พ นธ์ แ ละจั ด ให้ มี ค ลิ นิ ก
วิทยานิพนธ์
๕.๕.๔ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทั้งทางการบรรยายทางเอกสารและทางเว็บไซต์
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘
๕.๖.๒ ในการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบ หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ
๕.๖.๓ มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกครั้ง
๕.๖.๔ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ให้ถูกต้องตามมติ และคาแนะนานั้นก่อนที่จะนา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ได้ทันเวลาตามที่คณะกรรมการกาหนด จะต้องดาเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ต่อ
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บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ทั้งนี้การ
ขยายเวลาต้องอยู่ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันสอบ หากเกินจากกาหนดนี้ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านและจะต้อง
ดาเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตเท่านั้น
๕.๖.๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทาการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์โดยกาหนดเป็น ๔ ระดับคือ
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
๕.๖.๖ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในหน้าอนุมัติ อาจกระทาได้
เมื่อเห็นสมควรแต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์นั้น
ได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบและเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ
๕.๖.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อ
คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย หากมี มติ ไ ม่ เ ป็ น เอกฉัน ท์ โ ดยคณะกรรมการเสี ย งข้ า งมากมี ม ติ ให้ ผ่ า น ให้ ร วบรวมใบ
ประเมินผลของกรรมการทุกท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาด เมื่อทราบผลการ
ประเมินและให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบ
โดยทั่วกัน
หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม ความซื่อสัตย์ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน
๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามรู้ ท างด้ า นพระพุ ท ธศาสนาโดยเน้ น คั ม ภี ร์
พระพุ ท ธศาสนา และการรู้ จั ก แสวงหาความรู้ ทางด้ า น
พระพุ ทธศาสนาจากแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่น ๆส่ ง เสริม ให้ นิ สิ ต เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา
๓. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการ
ร่วมมือกับสถาบันภาษา
๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓๕

๕. ด้านภาวะผู้นาความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

สอนให้มีภาวะผู้นาด้านพระพุทธศาสนา สอนให้มีจิตอาสา สานึก
สาธารณะให้บริการวิช าการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ฝึกให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงาน
ให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเ คราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ ประเด็น
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม สามารถผลิ ต งานวิ จั ย ที่ มี
ประโยชน์และนาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
๒) มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
๓) ซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น
๔) มีภาวะความเป็นผู้นา
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาและยกย่องนิสิตที่ทา
ความดีมีจิตอาสา
๒) มอบหมายงานรายบุคคล
๓) มอบหมายงานกลุ่ม
๔) ให้นาเสนอข้อมูลผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
และผลงานด้านจิตอาสา
๒) การมีวินัย ๒ อย่างคือ ๑.วินัยในการเรียน ๒.วินัยในตนเอง นิสิตมีสมุดบันทึกการวางแผนใน
การเรียน การเขียนวิทยานิพนธ์ และการดาเนินชีวิต
๓) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
๔) ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
และประยุกต์ในการเขียนงานวิชาการ
๒) มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาวิช าการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่ว มกับวิช า
พระพุทธศาสนาได้
๓) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎีและการเขียนงานวิจัย
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๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยง
กับการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) จั ดการเรี ย นรู้ โ ดยผู้ เรี ย นเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้ นิสิ ตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิช า
พระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
จริง กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา
๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
๔) ส่งเสริมให้มีการวิจั ยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎ กและนาองค์ความรู้ที่ค้นพบมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) ประเมินด้วยการสอบวัดผล และ/หรือรายงาน
๒) ประเมินด้วยการนาเสนอรายงาน ในรายวิชา และ/หรือกิจกรรมและประเมินผล
๓) ประเมินด้วยการนาเสนอรายงาน สารนิพนธ์ และ/หรือวิทยานิพนธ์
๔) ประเมินด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการและ การพัฒนาเผยแพร่สู่สังคมในสื่อต่างๆ
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม
๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การ
สังเคราะห์ และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ
๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผล
งานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อยอดองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้
๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ และการนาเสนอผลงาน
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) วัดผลจากการนาเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๓) การนาเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบคาถาม
๔) การนาเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน และเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดีแก่ตนเองและผู้อื่น
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๒) สามารถทางานเป็ น ที ม เคารพสิ ท ธิ รั บ ฟัง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น และมี ป ฏิสั ม พั นธ์ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน
๓) แสดงภาวะความเป็นผู้นาในองค์กร บริหารการทางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
๔) มีค วามรั บ ผิ ดชอบสามารถตั ดสิ นใจ รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์ กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน
๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้ นา ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทางานวิจัย
๓) ฝึ ก ฝนการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม จั ด การประชุ ม แบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ตามผลและ
ประสานงาน
๔) ฝึกสังเกต สรุปรายงานผลงานนาเสนอแนวทางการแก้ไข
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนาเสนอผลงาน
การทางานวิจัย และการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
๔) สังเกตความสนใจ การแสดงความคิดเห็น เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง และกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
เชื่อมโยงประเด็น ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี
๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน และการนาเสนอ และสื่อสารกั บกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
๓) สามารถใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษาและการทา
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดการส่ งเสริม แนะแนวทางการเรียนรู้ เชิงสถิติ และการวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารในรายวิชา
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการนาเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น
๓) จั ดกิจ กรรมการเรี ย นการสอน เพื่อให้ นิสิ ตได้ฝึ กทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการ
ค้นคว้าและการทาวิทยานิพนธ์
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๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ
๒) การทางานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน
๓) รายงานผล การนาเสนอข้อมูลวิจัย

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการ
เรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่าง ๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
๒) มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
๓) ซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น
๔) มีภาวะความเป็นผู้นา
๓.๒ ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
และประยุกต์ในการเขียนงานวิชาการ
๒) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นาวิ ช าการสมั ย ใหม่ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ วิ ช า
พระพุทธศาสนาได้
๓) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎีและการเขียนงานวิจัย
๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยง
กับการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา
๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม
๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย การ
สังเคราะห์ และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ
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๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผล
งานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน และเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดีแก่ตนเองและผู้อื่น
๒) สามารถทางานเป็ น ที ม เคารพสิ ท ธิ รั บ ฟัง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น และมี ป ฏิสั ม พั นธ์ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน
๓) แสดงภาวะความเป็นผู้นาในองค์กร บริหารการทางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
๔) มีค วามรั บ ผิ ดชอบสามารถตั ดสิ นใจ รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์ กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
เชื่อมโยงประเด็น ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี
๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน และการนาเสนอ และสื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
๓) สามารถใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษาและการทา
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
๑
๑. หมวดวิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิจัยทางทางพระพุทธศาสนา
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
๓. หมวดวิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๔. หมวดวิชาเลือก
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา

๒

๓

๒.ด้านความรู้
๒

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓
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๔


๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓

๑


 




๔

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
๑
๕. วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
๖. สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
๖๐๒ ๒๐๐ สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต

๒

๓

๒.ด้านความรู้
๓

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓

๔

๑

๒

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓
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หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการ ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๙ ดังนี้
เกณฑ์คะแนน
ระดับ
ค่าระดับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับและเอก
A
๔.๐๐
๙๕ - ๑๐๐
๙๕ - ๑๐๐
A๓.๖๗
๙๐ - ๙๔
๙๐ - ๙๔
B+
๓.๓๓
๘๕ - ๘๙
๘๕ - ๘๙
B
๓.๐๐
๘๐ - ๘๔
๘๐ - ๘๔
C+
๒.๕๐
๗๕ - ๗๙
ต่ากว่า ๘๐
C
๒.๐๐
๗๐ - ๗๔
F
๐
ต่ากว่า ๗๐
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุน
ว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
มาเป็นคณะกรรมการร่วม และกาหนดให้เป็นเงื่อนไขในกระบวนการประกันคุณภาพทั้งภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน สุ่มประเมินรายละเอียดของรายวิชาถึงผลการเรียนรู้ประเมินถึงความสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร
มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชาโดย
พิจารณาจากการสอบซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนด (ร้อยละ ๗๕ ของแต่ละหมวดวิชา) การประเมินผลคุณภาพ
การวัดผลจากข้อสอบและรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและพิจารณาจากการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาเร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด การสอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้ว นาผลที่ได้มาเป็นข้อมูล ในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ สภาวะการได้งานทาหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทาการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา
๒.๒.๒ ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
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๒.๒.๓ ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่สาเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ
๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
(๑) จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
(๒) จานวนสิทธิบัตร
(๓) จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(๔) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
๓.๒ แผน ก แบบ ก (๒)
๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
๒) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว
๓) เกณฑ์อื่นๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ภาคผนวก ค)
๓.๓ แผน ข
๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
๒) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่ านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๓) เกณฑ์อื่นๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ภาคผนวก ค)
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หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย
๑.๑ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ
และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้า
สู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ต้องสอน และมีการประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชาและมอบหมายงานบางส่วนในการ
ดูแลนิสิต
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส่ งเสริมให้ อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาดูงานในองค์กรต่างๆ การลา
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
๒.๑.๒ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย สนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัยและ
สนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยและทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัย
๒.๒.๓ สนั บสนุ น ให้ อาจารย์ มีส่ว นร่วมในกิจกรรมบริการวิช าการต่างๆการมีส่ วนร่ว มในกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัย ตาแหน่งทางวิชาการ ประเมินโครงการวิจัยและเป็น
คณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย
๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์สร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
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หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๗.๑ การกากับมาตรฐานห
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้
๑) จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน
๒) จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน
๓) มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
๕) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรั บการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
๗) มี ก ารวางแผนติ ด ตาม ควบคุ ม การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑–๕
และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๗.๒ บัณฑิต
๑) มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒) มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๓) อื่นๆ (ตามกาหนดเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัย)
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๗.๓. นิสิต
๑) มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิ ตอย่างมีระบบ มีกลไก นาไปสู่ การปฏิบัติและจัดให้ มีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อติดตามและนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิตโดยกาหนดคุณสมบัติของนิสิตให้
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใสชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิต
ที่มีความพร้อมสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๒) สาหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไกนาไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพื่อ
นามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา
๓) มีกระบวนการดูแลให้คาปรึกษาและมีการวางระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นิสิตและให้คาปรึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่มีสภาพเป็นนิสิต
๔) มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง
๕) มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน (e-mail) เป็นต้น
๔) อื่นๆ (ตามกาหนดเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัย)
๗.๔ คณาจารย์
๑) มีการวางแผนกระบวนการการบริห ารและการพัฒนาอาจารย์ โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง โดยมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่
การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส
๒) มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการกาหนด
ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรมีระเบียบและมี
ความโปร่งใสชัดเจน
๓) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการกาหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการดาเนินงาน เพื่อกากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการกากับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจานวน
เหมาะสมกับจานวนนิสิ ตที่รับเข้าในหลักสู ตร โดยจัดให้ มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร
๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๑) มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกากับสาระของรายวิชาในหลักสูต ร อย่างมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มี
ความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและ
วิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นสาคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน
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๒) มีกระบวนการในการควบคุมกากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้การวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
๓) มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกในการ
นาไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกากับติดตามอาจารย์ในการจัดทา มคอ. ๓
๔) มีการกาหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
และมีกระบวนการในการติดตามกากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา
หัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
๕) มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
๖) มีการวัดผลและรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรี ยน ห้องปฏิบั ติการ ห้ องทาวิจั ย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีส ารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ ที่ส่ งเสริ มสนับสนุนให้นิสิ ตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการดาเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท๑ี่ ปีท๒ี่ ปีที่ ๓ ปีท๔ี่
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ
X
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
X
X
X
X
คุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่
X
X
X
X
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ไม่มี มคอ.๖ รายงานผล X
X
X
X
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)
๕. จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
X
X
X
X
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท๑ี่ ปีท๒ี่ ปีที่ ๓ ปีท๔ี่
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิ สิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
X
X
X
X
มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผล
X
X
X
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มอค.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการเรียนการ
X
X
X
X
สอน
๙. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑
X
X
X
X
ครั้ง
๑๐. บุคลากรสนั บสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
X
X
X
X
และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ยมหาบั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕
X
X
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์การเรียนการสอนนั้น จะพิจารณาจากผู้เรียน
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต และการตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวม
ข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้
ได้ ว่ าผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้า ใจหรื อ ไม่ใ นเนื้ อ หาที่ไ ด้ ส อนไป หากพบว่ ามี ปั ญ หาก็ จ ะต้ อ งต้อ งมี การด าเนิ น การวิ จัย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตทาการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทัก ษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ การประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
ดาเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทาวิทยานิพนธ์ห รือสารนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถ
ประเมินผลการทางานได้ตั้งแต่นิสิตเริ่มต้นกระบวนการ จนถึงขั้นตอนการนาเสนอเป็นรายบุคคล และสาหรับศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม หรืออาจจัดประชุมสัมมนาศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์จากนายจ้างหรือสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้ใช้มหาบัณฑิต
๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนิ น การโดยผู้ ทรงคุณ วุฒิ มาให้ ความเห็ นหรือ จากข้อมูล ในรายงานผลการดาเนินงานหลั กสู ต ร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน
ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุกๆ ๕
ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------๖๐๐ ๑๐๑
พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
Tipitaka Analysis
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการพระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมสาคัญ
หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
๖๐๐ ๑๐๒
พุทธปรัชญา
๓(๓-๐-๖)
Buddhist Philosophy
วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น เถรวาท สรวาสติวาท เสาตราน
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ทั้งนี้การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในกรอบของ
แนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร์
๖๐๒ ๒๐๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
Research Methodology in Buddhism
ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัย เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสารโดย
เน้นระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
๖๐๐ ๑๐๔
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
(๓)(๓-๐-๖)
Buddhism in English
ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิช าการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) การอ่านคัมภีร์ห รือตารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการทางานวิชาการของนิสิต
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓)(๓-๐-๖)
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘
และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓)(๓-๓-๖)
Seminar on Thesis
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยเน้น
การตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คานิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการดาเนินการวิจัย
และผลการวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย
๑๐๒ ๓๐๒
การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓)(๓-๐-๖)
Usage of Pali I
ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ
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๑๐๒ ๓๐๖

การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓)(๓-๐-๖)
Usage of Pali II
ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ
๖๐๒ ๑๐๖
พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓(๓-๐-๖)
Theravada Buddhism
ศึกษากาเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักคาสอนสาคัญ
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาทพร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ
๖๐๒ ๓๐๗
พระพุทธศาสนามหายาน
๓(๓-๐-๖)
Mahayana Buddhism
ศึกษากาเนิดและพัฒ นาการของพระพุทธศาสนามหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและคาสอนสาคัญที่ส ะท้อนอัตลั กษณ์ความเป็นพุทธศาสนามหายานพร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานในประเทศต่างๆ
๖๐๒ ๒๐๘
ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
Selected Buddhist Works
ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ ผลงานทางวรรณกรรมและหลักคาสอนสาคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคน
สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สะท้อนอัตลักษณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระพุท ธโฆสาจารย์ พระ
อนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโปละราหุล พระโสภณ
มหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ สองขะปะ(วัชรยาน) พระนารทมหาเถระ(ศรีลังกา) ริส เดวิดส์ เชอร์
บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น
๖๐๒ ๓๐๙
สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
สัมมนาพระพุทธศาสนากับ ประเด็นปัญหาสั งคมปัจจุบันโดยให้ นิสิ ตมีส่ว นร่ว มในการกาหนดประเด็นการ
อภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน
๖๐๒ ๓๑๐
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๓(๓-๐-๖)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสั งคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น การทาแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การทาการุณยฆาต การทาโคลนนิ่ง
๖๐๒ ๓๑๑
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๓(๓-๐-๖)
New-Buddhist Movements in Contemporary World
ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคม
กับการเกิดขึ้นของขบวนการพระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดตั้งองค์กร การตีความคาสอน วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รวมทั้งอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน
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๖๐๒ ๓๑๓

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓(๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยการบูร
ณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการประยุกต์อธิบายคาสอนทางพระพุทธศาสนา
๖๐๒ ๓๑๔
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๓(๓-๐-๖)
Buddhism and Thai wisdom
ศึกษาหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา
ความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อภูมิ
ปัญญาไทย
๖๐๒ ๓๑๕
สานเสวนาทางศาสนา
๓(๓-๐-๖)
Inter-Religious Dialogue
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทางศาสนา รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
ศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก
๖๐๒ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
Thesis
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๖๐๒ ๒๐๐
สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
Research paper
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕๒

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕๓

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสหลักสูตร
: ๒๕๔๖๑๘๕๑๑๐๒๒๐๑
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in
พระพุทธศาสนา
Buddhist Studies
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in
Buddhist Studies
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Buddhist Studies)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Buddhist Studies)
ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A. (Buddhist Studies)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A. (Buddhist Studies)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
เพิ่มเติมรหัส
หลักสูตร

คงเดิม

หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑. ปรัชญา
๑.๑. ปรัชญา
ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญในหลั ก ธรรมทาง
มุ่ ง ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี ค ว าม รู้ แ ล ะค วาม เชี่ ยวช าญ ด้ า น
พระพุ ทธศาสนา สามารถวิ จั ย ค้นคว้ าและพั ฒนาองค์ความรู้เพื่ อส่ งเสริ ม พระพุ ท ธศาสนา บู รณาการวิ ช าการสู่ ง านวิ จั ย พั ฒ นาสั ง คมอุด ม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนา ปัญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นาทางปัญญา พัฒนา
จิตใจและสังคม

ปรับปรุงแก้ไข

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕๔

๑.๒. วัตถุประสงค์

๑.๒. วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน
พระพุทธศาสนา มีความสามารถในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิง
วิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆทางพระพุทธศาสนา
๑.๒.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความสามารถวิเคราะห์
และประยุ ก ต์ ห ลั ก ธรรมเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหา
ชีวิตตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

๑ . ๒ . ๑ เ พื่ อ ผ ลิ ต พุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ท า ง
พระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒.๒ เพื่ อผลิ ต พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ให้มี ค วามรู้ท าง
พระพุทธศาสนา
๑.๒.๓ เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี
ความสามารถบู ร ณาการความรู้ ด้ า นพระพุ ท ธศาสนากั บ ศาสตร์
สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ
๑.๒.๔ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสา
และทางานเป็นทีมได้
๑.๒.๕ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถ
ศึกษาพระพุ ท ธศาสนาโดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการศึ กษา
ข้อมูลเพื่อทาวิจัยและนาเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย

ปรับปรุงแก้ไข

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕๕

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) โดยแบ่งหมวด
โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข
วิ ช าตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาบังคับ
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. วิทยานิพนธ์
รวมทั้งสิน

รายวิชาที่นับ
หน่วยกิต
๙
๑๒
๖
๑๒
๓๙

รายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต
(๑๕)

(๑๕)

แผน ก แบบ ก แผน ข /
(๒) /หน่วยกิต หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต
๙
๙
๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
(๑๕)
(๑๕)
๓. หมวดวิชาเอก
๑๒
๑๒
๔. หมวดวิชาเลือก
๖
๑๒
๕. วิทยานิพนธ์
๑๒
๖. สารนิพนธ์
๖
รวมทั้งสิ้น
๓๙
๓๙
หมวดวิชา

หมายเหตุ

เพิ่มเติมโครงสร้าง
หลักสูตร แผน ข

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕๖

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
Tipitaka Analysis
ศึ ก ษาสาระและพั ฒ นาการของการรวบรวม
พระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก โครงสร้าง และสาระสังเขป
ของพระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญที่เป็นจุดหมาย
สูงสุด หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในสังคม
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Philosophy
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของแนวคิ ด ในพุ ท ธ
ปรัชญาสานักต่างๆ คือ เถรวาทสรวาสติวาท เสาตรานติกะ
มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและวัชระยาน เปรียบเทีย บ
แนวความคิ ดหลักของส านั กพุ ทธปรัชญาเหล่ านี้ ทั้ง ในแง่
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
หมายเหตุ
ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
ปรับ
Tipitaka Analysis
คาอธิบาย
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการ รายวิชา
พระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมสาคัญ
หลั ก ธรรมที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
๓(๓-๐-๖)
Buddhist Philosophy
ปรับ
วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาใน คาอธิบาย
พระพุทธศาสนายุคต้น เถรวาท สรวาสติวาท เสาตราน รายวิชา
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ทั้งนี้
การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ใน
กรอบของแนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยา
และแนวคิดทางจริยศาสตร์
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) ๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ปรับ
ResearchMethodology in Buddhism
Research Methodology in Buddhism
คาอธิบาย
ศึกษาวิธีวิทยาการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยใช้ ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ รายวิชา
วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ความสาคัญของ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและการวิ จั ย เชิ ง เอกสารโดยเน้ น
การวิ จั ย ต่ อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละการพั ฒ นาสั ง คม ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง
ขั้นตอนและกระบวนการการวิจัย เช่น การเลือกปัญหา พระพุทธศาสนา
และการกาหนดวั ต ถุป ระสงค์การวิ จัย การตั้ ง สมมติฐ าน
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ข. วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ
(๓)(๓-๐-๖) ๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ (๓)(๓-๐-๖) ปรับชื่อ
English
Buddhism in English
รายวิชา
ศึกษาภาษาอังกฤษโดยการฝึกจริงให้เกิดความชานาญ
ศึกษาพระพุท ธศาสนาผ่า นภาษาอังกฤษทั้ง การพู ด
และ
ทั้ ง ๔ ด้ า น คื อ ด้ า นการเขี ย นการพู ด การอ่ า น การฟั ง การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์ คาอธิบาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการอภิปรายในหัวข้อคาสอนของ เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) รายวิชา
พระพุท ธศาสนา เช่น ศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์ การอ่านคัมภีร์หรือตารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
อริยสัจ ๔ มรรคมีองค์ ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรมและการ ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการทางานวิชาการของนิสิต
เกิดใหม่

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕๗

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๓)(๓-๐-๖)
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิ ปั สสนากรรมฐานที่
ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานัก
ต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรม
ฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญ
ก ร ร ม ฐ า น แ ล ะ ผ ล ที่ เกิ ด จ า ก ก า ร เจ ริ ญ ก ร ร ม ฐ า น
ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓)(๓-๐-๖)
Seminar on Thesis
ศึกษาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการ
เขียนวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง รูปแบบและวิธีการ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓)(๓-๐-๖)
Usage of Pali I
ศึ ก ษ า ก า ร พู ด อ่า น เขี ย น ภ า ษ า บ า ลี ใ น
ระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐ
กถาประกอบ
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการ
ใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค
ประกอบ
วิชาเอก วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓ (๓-๐-๖)
Theravada Buddhism
ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการพระพุทธศาสนา
เถรวาทโดยเน้ น ศึ กษาหลั ก คาสอนนิ กายส าคั ญ ภาษาที่
จารึกคัมภีร์ การจัดลาดั บชั้นคา นิกายสาคัญ หลักคาสอน
สาคัญ ภาษาที่ใช้จารึกคัมภีร์ การจัดลาดับชั้นคัมภีร์รูปแบบ
การถ่ า ยทอดและการรั กษาค าสอน อิ ท ธิ พ ลของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๓)(๓-๐-๖)
คงเดิม
Buddhist Meditation
ศึกษาหลั กสมถกรรมฐานและวิ ปั ส สนากรรมฐานที่
ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของ
สานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการ
เจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่
สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓)(๓-๐-๖)
ปรับ
Seminar on Thesis
คาอธิบาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและ รายวิชา
วิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดย
เน้นการตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คานิยาม
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม วิ ธี ก าร
ด าเนิ น การวิ จั ย และผลการวิ จั ย รวมทั้ ง ฝึ กปฏิบั ติ ก าร
เขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓)(๓-๐-๖)
ปรับ
Usage of Pali I
คาอธิบาย
ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน รายวิชา
เขี ย น ภาษาบาลี ใ นระดั บ พื้ น ฐาน และแปลบาลี เ ป็ น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น ภาษาบาลี โดยใช้ หนั ง สื อ
ชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
คงเดิม
Usage of Pali II
ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการ ใช้
ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทย
เป็ น ภาษาบาลี โดยใช้ ห นั ง สื อมั ง คลั ต ถที ป นี และวิ สุ ท ธิ
มรรคประกอบ
วิชาเอก วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓ (๓-๐-๖)
ปรับ
Theravada Buddhism
คาอธิบาย
ศึกษากาเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถร- รายวิชา
วาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักคาสอนสาคัญ
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาทพร้อมทั้ง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ
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๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๓ (๓-๐-๖)
Mahayana Buddhism
ศึกษาพระพุทธศาสนามหายานในด้านประวัติศาสตร์
พั ฒ นาการนิ ก ายส าคั ญ หลั กค าสอนส าคัญ คัม ภีร์ส าคั ญ
แ ล ะ ภ า ษ า ที่ ใ ช้ จ า รึ ก คั ม ภี ร์ ร ว ม ทั้ ง อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
พระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อประเทศต่างๆ ในด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
๖๐๒ ๓๐๘ ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
Selected Buddhist Works
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาประวัติและผลงานของนักปราชญ์ นักคิด และ
นักวิชาการคนสาคัญทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ทั้ง
ในประเทศตะวันตกและตะวันออก เช่น งานของ เชอร์บาต
สกีริส เดวิดส์ และภรรยา คริสตมาส อัมฟรียส์ ดี.ที. ซูซูกิ
เป็นต้น

๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๓ (๓-๐-๖)
ปรับ
Mahayana Buddhism
คาอธิบาย
ศึ ก ษาก าเนิ ด และพั ฒ นาการของพระพุ ท ธศาสนา รายวิชา
มหายาน คัมภีร์สาคัญ นิกายสาคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและคาสอนสาคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็น
พุทธศาสนามหายานพร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานในประเทศต่างๆ
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ปรับรหัส
Selected Buddhist Works ๓(๓-๐-๖)
รายวิชา
ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ ผลงานทางวรรณกรรมและ
และ
หลักคาสอนสาคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคน คาอธิบาย
สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สะท้อนอั ตลักษณ์และการ รายวิชา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ
พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโปละราหุล พระ
โสภณมหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ
สองขะปะ(วั ชรยาน) พระนารทมหาเถระ(ศรีลั งกา) ริส
เดวิดส์ เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์
เป็นต้น
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
ปรับ
สั ม มนาพระพุ ท ธศาสนากั บ ประเด็ น ปั ญ หาสั ง คม คาอธิบาย
ปัจจุบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นการ รายวิชา
อภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน

๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
ศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยการสั ม มนาการจั ด
สัมมนาโดยนาหลักพุทธธรรมและปัญหาสังคมปัจจุบันมาตั้ง
เป็นประเด็นปัญหาแล้วให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอภิปราย
เสนอความคิดเห็น และวิเคราะห์หาทางออกร่วมกัน รวมทั้ง
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคม
ปัจจุบัน
วิชาเลือก
วิชาเลือก
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมั ย
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems

Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems

๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิดทางพุ ท ธจริย ศาสตร์ที่ เกี่ย วกับ เกณฑ์
ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาที่มี
ผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ได้แก่ การทาแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การทา
การุณยฆาต การทาโคลนนิ่ง เป็นต้น รวมทั้งปัญหาความผิด
ศีลธรรมที่สลับซับซ้อนในสังคมยุคใหม่
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน ๓(๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาแนวคิด ทางพุ ทธจริย ศาสตร์ที่ เกี่ยวกับ เกณฑ์
ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาที่
มีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น การทาแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การ
ทาการุณยฆาต การทาโคลนนิ่ง

Neo-Buddhist Movements in Contemporary World

New-Buddhist Movements in Contemporary World

๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน ๓(๓-๐-๖)

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ
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ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิดขึ้น
ในสังคมโลกปัจจุบัน ความเชื่อมโยงระหว่างบริบททาง
สังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่
รูป แบบการจัด ตั้ง องค์กร การตีความคาสอนแนวใหม่
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวใหม่ รวมทั้งอิทธิพลต่อ
สังคมโลก
๖๐๐ ๓๑๒ พระพุทธศาสนานิกายเซ็น
๓(๓-๐-๖)
Zen Buddhism
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
นิกายเซ็นจากอินเดียสู่จีน เกาหลี และญี่ปุ่น หลักคาสอน
สาคัญของเซ็น เช่น จิตหนึ่ง พุทธภาวะภายในตน เป็นต้น
รูปแบบ วิธีการสอน และการตีความแบบเซ็น ปรัชญาจาก
รูปภาพ เซ็นกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเซ็นกับตะวันตก
๖๐๐ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
ศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเวศวิทยา รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เพื่ออธิบายคาสอนบนฐาน
แนวคิดของพระพุทธศาสนา
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย ๓(๓-๐-๖)
Buddhism and Thai Culture
ศึ ก ษาหลั ก ธรรมส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทย ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ปรัชญา ความเชื่ อ จารีต ประเพณี ศิล ปะและวั ฒนธรรม
เป็นต้น โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทและอิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาต่อภูมิปัญญาไทย
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Inter-Religious Dialogue
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิ ธีการสานเสวนาทาง
ศาสนา และประเด็ น ทางศาสนาที่ ควรน ามาเป็ น หัว ข้ อ
เสวนา รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สันติภาพของโลก
๖๐๒ ๓๑๖ จิตวิทยาแนวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
Buddhist Psychology
ศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฏี จิ ต วิ ท ยาในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักคาสอนที่เกี่ยวกับปรมัตถ
ธรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
กับหลักการของจิตวิทยาตะวันตก

ศึ ก ษาขบวนการพระพุ ท ธศาสนาแนวใหม่ ที่ รายวิชา
เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบท ภาษา
ทางสังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการพระพุทธศาสนา อังกฤษ
รูปแบบการจัดตั้งองค์กร การตีความคาสอน วิธีการเผยแผ่
และ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน
คาอธิบาย
รายวิชา
ตัดรายวิชา

๖๐๐ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖)
ปรับ
Buddhism and Modern Sciences
คาอธิบาย
ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนากั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ ที่ รายวิชา
ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดยการบู รณาการ การวิ เคราะห์เปรีย บเที ย บและการ
ประยุกต์อธิบายคาสอนทางพระพุทธศาสนา
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับชื่อ
Buddhism and Thai wisdom
รายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก ธรรมส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ภาษา
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทย ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ อังกฤษ
ปรัชญา ความเชื่อ จารีต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
และ
เป็ น ต้ น โ ด ย วิ เค ร า ะ ห์ บ ท บ า ท แ ล ะ อิท ธิ พ ล ข อง คาอธิบาย
พระพุทธศาสนาที่มีต่อภูมิปัญญาไทย
รายวิชา
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา
๓(๓-๐-๖)
ปรับ
Inter-Religious Dialogue
คาอธิบาย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทาง รายวิชา
ศาสนา รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สันติภาพของโลก
ตัดรายวิชา
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๖๐๒ ๓๑๗ พระพุทธศาสนากับการศึกษา ๓(๓-๐-๖)
ตัดรายวิชา
Buddhism and Education
ศึกษาปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและ
ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลและหลัง
พุ ท ธกาลโดยสั ง เขป พระพุ ท ธศาสนากั บ การศึ ก ษาใน
ประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
คงเดิม
Thesis
Thesis
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชา
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะ
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
วิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
๖๐๒ ๒๐๐ สารนิพนธ์
เพิม่ เติม
Research paper
เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้ อหาตามลั กษณะวิชาที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ
บังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๑ ผู้ สมัครเข้าเป็นนิสิ ตต้องเป็นผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยคและ
๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
๗.๑ ผู้ ส มัค รเข้ า เป็น นิ สิ ตต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาโทหรื อ เทีย บเท่า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๗.๒ ต้ องได้ค่าระดับเฉลี่ ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่สาเร็จการศึกษา หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการ ประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
หมวดที่ ๒
การจัดและวิธีการศึกษา
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่
ละปี ก ารศึ ก ษาออกเป็ น ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ แต่ ล ะภาคการศึ ก ษามี เ วลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจั ดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ หลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
๑๘ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๔๘ หน่วยกิต
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
๙
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
๙
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๖๐ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต 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 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุ
สภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑
๑๑.๔ รายวิชาที่กาหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิ ตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสั มมนาสัปดาห์ ละ ๒ ถึง
๓ ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่ว ไปและคณบดีบั ณฑิตวิทยาลั ย บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิ ตที่ขอเปลี่ ยนสาขาวิช าโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดย
ไม่ให้นาไปคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือ S
ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่
๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจาเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่นคาร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากกาหนดการลาพัก
การศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๑๓.๑.๒ มีความจาเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๓.๑.๔ มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยอื่นที่สาคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการ
เป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ใน
กรณีนี้ ให้นิสิตได้ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ากว่า ๒.๕๐
๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐
๑๔.๓ ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี
๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕
๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ปกติตามข้อ ๑๗.๕
๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต
ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในกาหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิ สิตนั้นรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาทั่วไป
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หมวดที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องนาหลักฐานที่บัณฑิ ตวิทยาลัยกาหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด สาหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาค
นั้นทั้งหมด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่กาหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่กาหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าสละ
สิทธิ์ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
ตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้น
ทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ต้องทาให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา
๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗.๓ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
๑๗.๔ นิสิ ตที่ล งทะเบียนล่าช้ากว่าที่กาหนด ต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต
๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะนาและช่วยวางแผน การศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในทาเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา
๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้
๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน
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๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาที่
ถอน
๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ใน
กรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น
๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระทาได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาทั่วไป และหากพ้นกาหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น
หมวดที่ ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา
๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจทา
การวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ทา หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม
กับรายวิชานั้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่สาหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกาหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพื่อใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้
๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชา
ใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจา
วิชา
ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑
ระบบการประเมิ น ผลการศึ ก ษารายวิ ช าของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ใช้ เ พี ย ง
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 ในรายวิชาใดที่หลักสูตรกาหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
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สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
S (Satisfactory)
เป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ทาการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
I (Incomplete)
SP (Satisfactory Progress)
UP (Unsatisfactory Progress)
W (Withdrawn)
Au (Audit)

สภาพการศึกษา
ไม่สมบูรณ์
ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์
๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) สาหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง
๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กาหนดเป็น ๔
ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
ดี (Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
๒๑.๕ การให้ F ให้กระทาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ 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 นิสิตทาผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก
๒๑.๖ การให้ I จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจาวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยั งไม่สมบูรณ์การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบ
และ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาวิชาให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ประจาวิชาวัดผลและ
ส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป
๒๑.๗ การให้ S จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรกาหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ
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๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒
๒๑.๘ การให้ U จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๙ การให้ IP จะกระทาเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์
๒๑.๑๐ การให้ W จะกระทาได้เฉพาะในกรณีที่ได้ร ะบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ
๑๙.๑.๓
๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้
ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ทาการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน
๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่อง
ในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็
ตาม ให้ทาการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน
ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้า
๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A,
B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ากว่า B
หรือ S
๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี
๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้
๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือแทนตามที่หลักสูตรกาหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑ นับจานวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยคานวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจาภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และคานวณหาค่าเฉลี่ยสะสมสาหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน
ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค ให้คานวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้นารายวิชานั้น
มาคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔
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หมวดที่ ๕
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการทาวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้
๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๓ นิ สิ ตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ห ลั งจากได้รับอนุมัติหั ว ข้อและโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์แล้ว
ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการนาวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ ต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
หมวดที่ ๖
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีที่
หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
๓๐.๖ สอบผ่ า นการประเมิ น ผลวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา
๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐
๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ
๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ
หมวดที่ ๗
ความประพฤติและวินัยนิสิต
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระทาผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้
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๓๒.๑ ภาคทัณฑ์
๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา
๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี
๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระทาผิดข้อบังคับระเบียบ คาสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้
๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย
๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทาผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิต
กระทาผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
โท พุทธศักราช ๒๕๓๐
๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เพื่อให้ การบริห ารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลั ย
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑
กัน ยายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึ งให้ แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ มข้ อบั งคั บมหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
๖.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖.๑.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๒.๑ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จาก
ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ
๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๗.๑ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑
๗.๑.๑ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ ระบบ
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันสาเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ
๗.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒
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๗.๒.๑ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
๗.๒.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ จาก
ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค
๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา
ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้
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
โครงสร้ า งของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร การศึ ก ษารายวิ ช าและการท า
วิทยานิพนธ์ตามจานวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๓ หลั กสู ตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้ มีระยะเวลา
ศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
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๑๑.๔ หลั กสู ตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
ในกรณี ที่ นิ สิ ต ไม่ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาในระยะเวลาตามที่ ก าหนด
คณะกรรมการประจ าบั ณฑิตวิท ยาลั ย อาจอนุมัติให้ ต่ออายุส ภาพนิสิ ตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ
๑๑.๕ การนับเวลาในข้อ ๑๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ
ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
C+
C
F
ค่าระดับ ๔.๐๐
๓.๖๗
๓.๓๓
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๐
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้
๒๗.๑ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ภาค
๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
๒๗.๓ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับ ปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน จึง
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กข้อความในข้อ ๒ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ว่าด้ว ย
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

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๗๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บั งคั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้อบัง คับมหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย ว่ าด้ว ย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัยจานวนสี่รูปหรือคนที่
อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณบดี
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของคณบดี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยคาแนะนาของ
คณบดี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจาคณะ
ข้อ ๖ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะมีวาระ
การดารงตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของคณะบดี

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๗๗

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕ พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและได้มีการ
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๗ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและ
หน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการ
(๓) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการดาเนินงาน
เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
(๔) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง วิธีการประชุมให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๗๘

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจานวนชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๗๙

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ค ณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ
วิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
(๑) วางนโยบาย กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
(๒) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ สาหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
(๓) รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑) นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า
๔๕ วัน โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๘๐

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๒. ระดับปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
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 และทาการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖
หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า ๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
๖
หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
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๓. ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) แบบ ๑ ผู้เข้าศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น
๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต
๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และ
ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
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 ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้อ ๒ บรรดา กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่ ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒
(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กาหนดส่วนประกอบ
เพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป
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หมวดที่ ๒
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน
ข้อ ๖ การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
๖.๑ ให้นิสิตจัดทาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่ อ
ผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน
๖.๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้
(๑) หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
(๓) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
(๔) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๕) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(๖) วิธีดาเนินการวิจัย
(๗) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(๘) โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว)
(๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ
(๑๐) ประวัติผู้วิจัย
ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ และข้อกาหนดอื่น ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย
๖.๓ การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบคาร้อง บฑ ๘
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จาวน ๖ ฉบับ ในจานวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็น
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จานวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔ นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
๖.๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใน
แต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ
และในการประชุ ม พิ จ ารณาสอบแต่ ล ะครั้ ง นิ สิ ต ต้ อ งเข้ า น าเสนอและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ และโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ด้วย
๖.๖ เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบคา
ร้ อ ง บฑ ๘.๑ พร้ อ มด้ ว ยหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ จ านวน ๔ ชุ ด ต่ อ บั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัว ข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๗ เมื่อคณบดี บั ณฑิ ตวิท ยาลั ยอนุ มัติหั ว ข้อ และโครงร่า งวิท ยานิ พนธ์ และเมื่อ บัณฑิ ต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ข้อ ๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
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๗.๑ นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๗.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ทีม่ ีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๗.๓ ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ ๙ แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ชาระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่สามารถชาระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องยื่นคาร้องขอชาระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐
วันทาการ หากเกินต้องชาระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จานวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันทาการ
ข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์
๘.๑ การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระสาคัญให้นิสิตยื่นแบบ
ค าร้ อ ง บฑ ๘ พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จงเหตุ ผ ลที่ ข อเปลี่ ย นแปลงต่ อ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ ดยผ่ า น
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้นาส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๔ ชุด
๘.๒ หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ เป็นสาระสาคัญ นิสิต
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ซ้าอีก ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่า
ไม่มีเหตุผลความจาเป็นเพียงพอ นิสิตต้องชาระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้าอีก
๘.๓ ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่
ได้ยื่นคาร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ข้อ ๙ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
๙.๑ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จานวนไม่น้อย
กว่า ๒ รูปคน แต่ไม่เกิน ๓ รูป/คน ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน
๙.๒ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๓ คณะกรรมการผู้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ต้ อ งมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิธีทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตัดสิ นแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทาวิทยานิพนธ์
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ข้อ ๑๐ การเขียนวิทยานิพนธ์
ให้ นิ สิ ต เรี ย บเรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยให้ มี รู ป แบบและขนาดวิ ท ยานิ พ นธ์ ตามคู่ มื อ การท า
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๔
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๑ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
๑๑.๑ นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป
และยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษา
ตั้ ง แต่ ๖ หน่ ว ยกิ ต ขึ้ น ไป และยั ง ไม่ ไ ด้ ยื่ น เสนอขอสอบหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมารายงาน
ความก้ า วหน้ า ในการจั ด ท าหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และอาจารย์ ผู้ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่
กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้อง
มารายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
ทาวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน
หมวดที่ ๕
การสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๒ การขอสอบวิทยานิพนธ์
๑๒.๑ นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ
(๑) ใช้เวลาทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๓) เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ต ามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ทาการขอสอบได้
๑๒.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ
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(๑) ใช้เวลาทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(๔) เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าเร็ จ สมบู ร ณ์ ต ามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ทาการขอสอบได้
๑๒.๓ ให้นิสิตยื่นคาร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑
ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑๒.๔ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคา
ร้องแล้ว ๑๐ วันทาการ
๑๒.๕ ให้ นิสิ ตยื่นแบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน
ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่ เรียบเรียงเสร็จแล้ว รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๖ ชุด
๑๒.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
๑๓.๑ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิ พนธ์ มีจานวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน
แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่
เกิน ๓ ท่าน
๑๓.๒ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
๑๓.๓ เมื่ อ ประธานคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ลงนามแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้
ทราบโดยทั่ ว กั น และมีห นั งสื อเชิ ญถึ ง กรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พนธ์ ก่อ นวั น สอบ ไม่ น้อ ยกว่ า ๑๐ วั น
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับสาหรับผู้สอบ
๑๓.๔ ในกรณี ที่ ก รรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ส ามารถ มาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผล
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย
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หมวดที่ ๖
การประเมินผลวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์
๑๔.๑ ในการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิ ตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณา
ประเมินผล ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ
๑๔.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุก
ครั้ง
๑๔.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิ ทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์
ไม่ว่ากรณีใด ๆ นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและคาแนะนานั้น ก่อนที่จะนาวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการกาหนด
จะต้องดาเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ
หากเกินจากกาหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องดาเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น
๑๔.๔ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ท าการประเมิ น ผล
วิทยานิพนธ์โดยกาหนดเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์ IP (In
progress)
๑๔.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นหน้ า อนุ มั ติ
วิทยานิพนธ์ อาจกระทาได้เมื่อเห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้
ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ
๑๔.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมิน
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน เพื่อส่งให้
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๕ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๑๕.๑ เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์แล้ว ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ทุกคน จานวน ๗ เล่ม โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดพร้อมด้วย
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft Word และไฟล์ Adobe PDF จานวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตสาเร็จการศึกษา
๑๕.๒ ในกรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ จ ะเผยแพร่ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ มอบให้ แ ก่
หน่ ว ยงานใดตามข้ อ ผู ก พั น หรื อ อื่ น ๆ หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ นิ สิ ต ยื่ น ค าร้ อ งพร้ อ มด้ ว ย
วิทยานิพนธ์ตามจานวนที่ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ ทั้งนี้ให้
แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์จานวน ๑ ชุด
๑๕.๓ วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของ
นิสิตที่สาเร็จการศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนนาไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะ
ประกาศใช้ระเบีย บนี้ ให้ ป ฏิบั ติตามระเบียบบัณฑิต วิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ในพระบรม
ราชูป ถัม ภ์ ว่า ด้ว ยวิธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ วิ ท ยานิพ นธ์ พุ ทธศัก ราช ๒๕๔๒ และระเบีย บบั ณฑิ ต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖
ข้อ ๑๗ นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ และโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และลงทะเบี ย นภายหลั ง ที่
ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(พระศรีสิทธิมุนี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๘๙

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจานวนชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิต ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๒. ระดับปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิต
วิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์
ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
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 และทาการศึกษาอิสระซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๖ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
๖
หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
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๓. ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) แบบ ๑ ผู้เข้าศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น
๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้ เ ข้าศึ กษาที่ ส าเร็จ ปริญ ญาตรี ห รือ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่ งบั ณฑิ ต
วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต
๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต
และทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
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 ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๒

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาหรับคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลั ยจึงสมควรกาหนดรายวิชาบาลี
ให้ศึกษาเพิ่มเติม
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กาหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกาหนดรายวิชาบาลี 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
ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วย
สัญลักษณ์ S หรือ U
นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๓

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๔

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๕

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๖

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๗

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๘

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๙

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๐๐

ภาคผนวก ง
ประกาศอนุมัติหลักสูตร/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๐๑

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๐๒

คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๒๐ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
หลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รบั ณฑิต บั ณฑิต วิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพั ฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจาบัณฑิตวิทยาลัย
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
๕. รองอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๖. รองอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
๗. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
๘. คณบดีคณะครุศาสตร์
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๑๐. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๒.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
๑๓.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
๑๔.พระราชสิทธิมุนี วิ.
๑๕.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม
๑๖.ผศ.ดร.สิรวิ ัฒน์ ศรีเครือดง

ที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๐๓

๑๗.รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
๑๘.ผศ.ดร.ณัฐธีร์ ศรีดี
๑๙.แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๒๐.รศ.เวทย์ บรรณกรกุล
๒๑.รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี
๒๒.รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
๒๓.ดร.ไพฑูรย์ รื่นสัตย์
๒๔.ศ. ดร.สมภาร พรมทา
๒๕.ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
๒๖.รศ. บารุง สุขพรรณ์
๒๗.ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์
๒๘. เลขานุการสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
ประธานกรรมการ
๒. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร.
กรรมการ
๓. พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.
กรรมการ
๔. พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล,ดร.
กรรมการ
๕. รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิต
กรรมการ
๖. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
กรรมการ
๗. ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
กรรมการ
๘. ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์
กรรมการ
๙. ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา
๑. พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร.
กรรมการ
๓. ผศ.รังษี สุทนต์
กรรมการ
๔. ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์
กรรมการ
๕. ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล
กรรมการ
๖. รศ.ดร. สมาน งามสนิท
กรรมการ
๗. ดร.บุญเลิศ โอฐสู
กรรมการและเลขานุการ

มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๐๔

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๑.พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร.
ประธานกรรมการ
๒.พระราชวรเมธี,ดร.
กรรมการ
๓.พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร.
กรรมการ
๔.พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร.
กรรมการ
๕.พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ดร.
กรรมการ
๖.ศ.ดร.สมภาร พรมทา
กรรมการ
๗.รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
กรรมการ
๘.ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
กรรมการ
๙.พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ประธานกรรมการ
๒.รศ.ดร.โคทม อารียา
กรรมการ
๓.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
กรรมการ
๔.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ
กรรมการ
๕.ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์
กรรมการ
๖.ดร.นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์
กรรมการ
๗.ดร.อุทัย สติมั่น
กรรมการ
๘.พระมหาดวงเด่น ฐิติญาโณ,ดร.
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

(พระพรหมบัณฑิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

