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คณะที่ปรึกษา  
พระธรรมรตันดิลก  เจ้าคณะภาค ๙  
พระเทพปริยตัิโมล ี  รองเจ้าคณะภาค ๙  
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ผศ.ดร.วิทยา  ทองด ี  ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
นายศักธินนัท์  ศรหีาบงค ์           รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
พระมหาดาวสยาม วชริปญฺโญ, ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆข์อนแก่น 
ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี  รก.รองผู้อ านวยการส านักงานวทิยาเขตขอนแกน่ 
พระธีระพงษ์  นรนิฺโท   รก.ผู้อ านวยการสว่นงานบรหิารส านักงานวิทยาเขตขอนแกน่ 
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นางรพีพร  มณีวรรณ  ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 
นางจติรลดา  แก้วมงคล           ผู้อ านวยการสว่นคลังและทรัพย์สิน 
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สารรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เนือ่งในโอกาสรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------ 

  
 ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอต้อนรับนิสิตใหม่ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓                 
ทุกรูป/คน ด้วยความยินดียิ่ง จงภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันอัน
ทรงเกียรติแห่งนี้ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะ
สงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุ
วิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปล่ียนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
เมื่ อวันที่  ๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ มีจุดมุ่ งหมายให้ เป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม มีปรัชญาการ
ด าเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่คณะสงฆ์และ
สังคมไทย 
 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ก าหนดเอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้  
 ๑. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
 ๒. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและ
สังคม  
 ๓. อัตลักษณ์บัณฑิต คือ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง 
และมีความเป็นสากล มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งมาครบ ๑๓๒ ปี ได้ให้โอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกล จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้ งระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลและระดับนานาชาติ 
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 ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้เริ่มจัดตั้งวิทยาเขตในส่วนภูมิภาคขึ้นในปี ๒๕๒๘ ต่อมาได้ขยายเพ่ิมขึ้นตาม
ความต้องการของคณะสงฆ์ วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดท าการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๒๙ 
ปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นแล้วเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีทั้งระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ เรียกได้ว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ระดับภูมิภาคและ
ต่างประเทศที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ได้มีชาวไทยในต่างประเทศสนใจเรียน
เป็นจ านวนมากและส าเร็จการศึกษาหลายรุ่นแล้ว  
 เมื่อท่านสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีแล้ว ขอให้ศึกษารายละเอียดหลักสูตร
ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากระเบียบการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับนี้               
จะสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ก็ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ   
โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติ  ในการสมัครเป็นนิสิตใหม่ให้ครบถ้วน               
เมื่อสมัครเสร็จสิ้นและด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนการสมัคร การสอบคัดเลือก 
ผ่านทุกขั้นตอน และลงทะเบียนเรียนแล้ว จะได้ชื่อว่าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 ขอให้ทุกท่านที่ตัดสินใจมาเป็นนิสิตแล้ว ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ศึกษาข้อมูล
บริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดและบริการการศึกษาให้ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง      
ด้วยความรับผิดชอบ มีความพากเพียรพยายาม ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นได้ว่านิสิตจะสามารถ
ศึกษาส าเร็จ สมดังความมุ่งหวัง และเป็นบัณฑิตทีมีคุณธรรมในเวลาอันรวดเร็ว 
 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิสิทธิ์ รวมทั้งอ านาจเดชะ
บารมีแห่งองค์สมเด็จพระปิยมหาราช องค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โปรดอ านวยพรให้นิสิตใหม่ทุกรูป/คน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีก าลังใจที่
แข็งแกร่ง มีสติปัญญาที่เพ่ิมพูนและส าเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ จงทุกประการเทอญ. 
 
 

      
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง)  
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ค าน า 
 

 คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกิดขึ้นจากงาน
อ านวยการส านักวิชาการร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น ระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรีทุกรูป/คน ได้ศึกษาระเบียบ
และแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างมีทิศทาง ในปีการศึกษานี้ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มีหลักสูตร
และสาขาวิชาที่เปิดท าการสอน ทั้งในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี โท 
และเอก เพ่ือให้ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้  
 

 

ระดับประกาศนียบัตร (เทียบเท่า ม.๖) 
๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
๒.  หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
๓.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา  (ป.วน.) 
 

ระดับปริญญาตรี 
๔. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๕.  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา 
๖.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๗.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๘.  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๙.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร ์
๑๐.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๑.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

ระดับปริญญาโท 
๑๒.  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๑๓.  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  
๑๔.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
๑๕.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
๑๖.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 

คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓



4                คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
ระดับปริญญาเอก 
๑๗.  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๑๘.  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา  
๑๙.  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  

 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิสิตใหม่ได้สมัครเข้าศึกษา จะได้รับประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้
จนส าเร็จการศึกษา ขออนุโมทนาสาธุการและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูป/ท่าน ที่ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือนี้ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองให้นิสิตใหม่ จงปราศจากโรคาพาธ 
อุปัทวันตราย มีความสุข ความเจริญ สมหวัง และส าเร็จ สมดังเจตนาปรารภตลอด                  
กาลนาน 
 
 

คณะผู้บริหารและคณะท างาน 
ส านักวิชาการและวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓๔



สารบัญ  
 

สารรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ๑ 
ค าน า ๓ 
ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๘ 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๑๕ 
การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่ อง  
          รับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร 
          วิปัสสนาภาวนา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ 
          หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๗ 
 
 
 

๑๙ 
การรับสมัคร การคัดเลือกเข้าศึกษา และการปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี ๒๓ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน CNMR รอบทั่วไป                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

๒๔ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษโครงการ เพชรดอกอโศก                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

๒๙ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่ง       
ศาสนทายาท ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

๓๔ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยใช้สิทธิพิ เศษ รอบโควต้ ามอชมพู              
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

๓๙ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

๔๔ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
    ๑. ชื่อหลักสูตร 
    ๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
    ๓. ปรัชญาของหลักสูตร 
    ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๔๘ 
๔๘ 
๔๘ 
๔๘ 
๔๘ 



(2)                                                                                                              สารบัญ   

    ๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    ๖. การลงทะเบียนเรียน 
    ๗. โครงสร้างหลักสูตร 
    ๘. แผนจัดการเรียนการสอน 
    ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔๙ 
๔๙ 
๔๙  
๔๙ 
๕๐ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) 
     ๑. ชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
     ๓. ปรัชญาของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ๖. การลงทะเบียนเรียน 
     ๗. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๘. แผนจัดการเรียนการสอน 
     ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๕๑ 
๕๑ 
๕๑ 
๕๑  
๕๒ 
๕๒ 
๕๒ 
๕๒ 
๕๓ 
๕๔ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  (ป.สศ.) 
     ๑. ชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
     ๓. ปรัชญาของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ๖. การลงทะเบียนเรียน 
     ๗. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๘. แผนจัดการเรียนการสอน 
     ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๕๕ 
๕๕ 
๕๕ 
๕๕ 
๕๕ 
๕๖ 
๕๖ 
๕๖ 
๕๗ 
๕๘ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร 
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 
๕๙ 
๕๙ 
๕๙ 
๕๙ 
๕๙ 
๕๙ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๔ 
๖๘ 



สารบัญ                                      (3) 
 
  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร 
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 
๖๙ 
๖๙ 
๖๙ 
๖๙ 
๖๙ 
๖๙ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๔ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร 
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 
๗๕ 
๗๕ 
๗๕ 
๗๕ 
๗๕ 
๗๖ 
๗๖ 
๗๖ 
๗๙ 
๘๔ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร 
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 
๘๕ 
๘๕ 
๘๕ 
๘๕ 
๘๕ 
๘๕ 
๘๖ 
๘๖ 
๙๐ 
๙๖ 

 
 



(4)                                                                                                              สารบัญ   

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
     ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร 
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 
๙๗ 
๙๗ 
๙๗ 
๙๗ 
๙๗ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๘ 

๑๐๐ 
๑๐๒ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร  
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๑๐๓ 
๑๐๓ 
๑๐๓ 
๑๐๓ 
๑๐๓ 
๑๐๓ 
๑๐๔ 
๑๐๔ 
๑๐๖ 
๑๑๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร 
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๑๑๑ 
๑๑๑ 
๑๑๑ 
๑๑๑ 
๑๑๑ 
๑๑๑ 
๑๑๒ 
๑๑๒ 
๑๑๔ 
๑๑๘ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
     ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     ๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑๑๙ 
๑๑๙ 
๑๑๙ 
๑๑๙ 
๑๑๙ 
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     ๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     ๖. โครงสร้างหลักสูตร 
     ๗. รายวิชาในหลักสูตร 
     ๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
     ๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๑ 
๑๒๓ 
๑๒๗ 

 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรในวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

๑๒๘ 
๑๒๘ 

      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๑๒๘ 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑๒๙ 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                                                                       ๑๒๙ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๓๐ 
      หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๑๓๐ 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๓๑ 
      หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑๓๑ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๓๒ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๒ 
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๑๓๓ 
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑๓๓ 
      หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ๑๓๔ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๓๔ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๑๓๕ 
      หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรในวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
       หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑๓๕ 
๑๓๖ 
๑๓๖ 
๑๓๖ 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๗ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๔๑ 
ตัวอย่างค าน าหน้านาม ช่ือยศในการเขียนใบสมัคร ๑๕๕ 
การเขียน ชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ๑๕๖ 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี  ๑๕๗ 

 
 
 
 
 



(6)                                                                                                              สารบัญ   

 

 
ค ำเตือน 

อย่ำใช้วุฒิกำรศึกษำปลอม 
 

 อย่าปลอมเเปลงเอกสาร – หลักฐานซึ่งใช้ประกอบการ
สมัครการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจะส่งวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
ทุกคนไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาท่ีออกหนังสือส าคัญแสดง
วุฒิการศึกษาหรือเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบในภายหลัง
พบว่ามีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร  
 มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนิสิต  และจะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีที่ผู้สมัครประสงค์ท่ีจะกลับมาสมัคร
ใหม่ด้วยวุฒิการศึกษาที่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ์น าผลการสอบนั้นมา
เทียบโอนหน่วยกิตแต่อย่างใด 
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๑. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)  
 พระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมี อักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูป
ธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง  และข้างล่างสุดมีอักษรชื่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลักษณะงานที่ต้อง
ใช้เข็มสัญลักษณ์นี้ 
        ๑. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับ 

    ๒. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับปริญญาบัตร 
    ๓. ใช้เป็นเครื่องหมายในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

๒. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเก้ียว  
 เป็ น ส่ ว น พ ระ ร าช ลั ญ จ ก รป ระจ าพ ระอ งค์
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานพระเกี้ยวมีอักษร
ย่อ ม จ ร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยประดิษฐานอยู่ตรงกลางของธรรมจักร ที่ขอบกลาง

ด้านบนของธรรมจักร มีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็น
แสงสว่างในโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอ านวยแสงสว่าง
ทางปัญญาให้แก่ชาวโลก ที่ขอบกลางด้านล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ลักษณะงานที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี้ 
 ๑. งานด้านเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
 ๒. งานด้านทะเบียนการศึกษา 
 ๓. งานด้านการออกหลักฐานส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

ชื่อเต็ม และอักษรย่อ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัย  
 สีชมพู เป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕  
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ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย  
 ต้นอโศก มีดอกสีแดงสด เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย 
ทนทาน มีทรงพุ่มกว้างสื่อความหมายถึงความสดใส ความ
เข้มแข็ง ความอดทน ความเรียบง่าย และความร่มเย็น 

 
สุภาษิต  
 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก  
 
ปรัชญา  
 จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม  
 
ปณิธาน  
 เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”  
  World University of Buddhism, WUoB 
 
พันธกิจ ๔ ด้าน  
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF : HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการ
จัดการเรียนสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้มี
ความเป็นพลเมือง (มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และมี
ทักษะการด ารงชีวิต) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙  
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นวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการ คือ  
 ๑. มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส                  M = Morality 
 ๒. รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม      A = Awareness 
 ๓. มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา         H = Helpfulness 
 ๔. มีความสามารถและทักษะด้านภาษา       A = Ability 
 ๕. ใฝ่รู้ใฝ่คิด                                C = Curiosity 
 ๖. รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม             H = Hospitality 
 ๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล                       U = Universality 
 ๘. เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา                     L = Leadership 
 ๙. มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม  A = Aspiration 
 
การวิจัยและพัฒนา 
 วิจัยและพัฒนา หมายถึง  การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก                  
โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และ
จริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักวิจัยและงานวิจัยให้มีคุณภาพ  และความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการ
ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอ้ือต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะ
สงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และ
บุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และเป็นแกนหลัก
ในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง 
 
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอ้ือต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนา
เป็นกลไกเพ่ือสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการน า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน 
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ประวัตมิหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ยสงฆ์ แห่ งคณ ะสงฆ์ ไทย                      
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงให้ย้ายการสอน
พระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ไปตั้งที่วัด
มหาธาตุ เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ และ
โปรดให้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราช
โองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. 
๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป               
ดังปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราชวิทยาลัย  
   มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิดท าการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๓๒ ต่อมา พระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับแรกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียกว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาธาตุวิทยาลัย  
ร.ศ.๑๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๕) ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว              
เพ่ือทรงน าเข้าปรึกษาในที่ประชุมเสนาบดี ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่ได้ลงพระ
ปรมาภิ ไธย จึงถือว่ายังมิได้ เป็นพระราชบัญญัติที่ มีผลบั งคับใช้แต่อย่างใด ต่อมา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้คิดแบบสร้างถาวรวั ตถุ เรียกว่า 
“สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย” ขึ้นในวัดมหาธาตุ เพ่ือใช้เป็นสถานที่บ าเพ็ญพระราชกุศล
พระศพสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และทรงประสงค์จะอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้เป็นสังฆิก
เสนาสน์ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมและวิชาชั้นสูง โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์ 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ และได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ ตามประกาศพระราชปรารภใน
การก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ความตอนหนึ่งว่า                 
“จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวิทยาลัยที่เล่าเรียนพระไตรปิฎกแลวิชาชั้นสูงขึ้น ๒ 
สถานๆ หนึ่งเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ได้ตั้งไว้ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร 
พระอารามหลวง พระราชทานนามว่า มหามกุฎราชวิทยาลัย ...อีกสถานหนึ่งเป็นที่เล่าเรียน
ของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ได้ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุ ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวงนี้             
มีนามว่ามหาธาตุวิทยาลัย ได้เปิดการเล่าเรียนแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ศก 
๑๐๘ สืบมา แต่สังฆิกเสนาสน์ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ยังไม่เป็นที่สมควรแก่การเล่าเรียน
... เมื่อการบ าเพ็ญพระราชกุศลส่วนนั้นเสร็จแล้วจะได้ทรงพระราชอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้
เป็นสังฆิกเสนาสน์ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพ่ือเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชา
ชั้นสูงสืบไปภายหน้า พระราชทานเปลี่ยนนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้
เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศสืบไป...”  
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   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมในนาม
มหาธาตุวิทยาลัยตลอดมา จนกระทั่งวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระมหาเถรานุเถระ 
ฝ่ายมหานิกายจ านวน ๕๗ รูป มีพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทัตตเถร) เป็นประธานได้ประชุม
กัน ณ ต าหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ ประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการ
จัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม แม้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะ
ได้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ทางบ้านเมืองก็มิได้
รับรองสถานภาพให้เป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย นั่นคงเป็นเพราะว่าประกาศพระราช
ปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ที่หลวงวิจิตร
วาทการกล่าวถึงนั้นเป็นเพียงประกาศพระราชปรารภในการวางศิลาฤกษ์อาคารของมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพราะยังไม่ได้ลงพระปรมาภิไธย  
   ต่อมาพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทัตตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นจึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จ านวน ๕๗ รูป เมื่อวันที่ 
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดการ
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะ
พุทธศาสตร์เป็นคณะแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ หลังจากนั้น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิต โดยก าหนดให้นิสิตต้องศึกษา 
อย่างน้อย ๑๒๖ หน่วยกิต และปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปีก่อนรับปริญญาบัตร  
   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนคณะครุศาสตร์ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิด
สอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน คณะเอเชีย
อาคเนย์ และเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ และในปี พ.ศ. 
๒๕๑๒ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และ
ปรับเปลี่ยนหน่วยกิตเป็น ๒๐๐ หน่วยกิต อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนการสอนช่วง ๒ 
ทศวรรษแรก ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์และรัฐเท่าที่ควร ท าให้ประสบปัญหา
ด้านสถานะของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถจัดการศึกษามา
ได้อย่างต่อเนื่อง  
   ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ ท าให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเติบโตอย่างรวดเร็ว จากที่
เคยมีวิทยาเขตเพียงหนึ่งแห่งใน พ.ศ.๒๕๒๗ ได้มีวิทยาเขตเพ่ิมขึ้นเป็น ๙ แห่งใน พ.ศ.
๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยตั้งบัณฑิตวิทยาลัยใน พ.ศ.๒๕๓๑ และเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท
ในปีเดียวกัน ปัญหาที่ตามก็คือการที่มหาวิทยาลัยไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ท าให้การประสานงานกับวิทยาเขตหละหลวม ทั้งในด้านบริหารทั่วไปและการบริหาร
งบประมาณ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาการ
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พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ รับรองวิทยฐานะเฉพาะปริญญาตรี ไม่รับรองวิทยฐานะ
ปริญญาโทที่เปิดสอนแล้วนั้น แตไ่ม่สามารถขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 
   ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติก าหนดวิทย
ฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๐ พระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ 
 ในขณะที่หลังยุคที่มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑-
๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี ปัจจุบันเปิดสอนใน ๔ คณะ มีหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๒๖ สาขาวิชา 
คือ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ ๔ สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์             
๔ สาขาวิชา และคณะสังคมศาสตร์ ๗ สาวิชา โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้ ยังได้เปิดสอนที่           
วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัย 
 (ก) หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๑ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (๒) สาขาวิชาศาสนา (๓) สาขาวิชาปรัชญา (๔) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ 
(๕) สาขาวิชาภาษาบาลี (๖) สาขาวิชาบาลีสันสกฤต (๗) สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (๘) 
สาขาวิชามหายานศึกษา (๙) สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหายาน (๑๐) สาขาวิชา
พระพุทธศาสนาจีน (๑๑) สาขาวิชาภาวะผู้น าทางพระพุทธศาสนา 
  (ข) หลักสูตรคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๑ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชา
สังคมศึกษา (๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๔) 
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 
  (ค) หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชา
ภาษาไทย (๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๓) สาขาวิชาจิตวิทยา (๔) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
 (ง) หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (๒) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๓) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (๔) 
สาขาวิชาสังคมวิทยา (๕) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (๖) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (๗) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดสอน ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา และเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ปัจจุบัน มีหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 
๒๒ สาขาวิชา กล่าวคือ  
  (ก) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 
(๑) พระไตรปิฎกศึกษา และ (๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพชั้นครู) 
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  (ข) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบด้วย ๒๒ สาขา วิชา คือ (๑) สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (๒) สาขาวิชาปรัชญา (๓) สาขาวิชาธรรมนิเทศ (๔) สาขาวิชาวิปัสสนา
ภาวนา (๕) สาขาวิชาสันติศึกษา (๖) สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (๗) สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ (๘) สาขาวิชามหายานศึกษา(๙) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (๑๐) 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๑๑) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (๑๒) 
สาขาวิชาชีวิตและความตาย (๑๓) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (๑๔) สาขาวิชาพุทธศาสตร์และ
ศิลปะแห่งชีวิต (๑๕) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (๑๖) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (๑๗) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๑๘) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ (๑๙) 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (๒๐) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (๒๑) 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) และ (๒๒) สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
  (ค) ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดสอน 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๑ สาขาวิชา 
ประกอบด้วย (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ) (๓) สาขาวิชาปรัชญา (๔) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (๕) สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา (๖) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (๗) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (๘) สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ (๙) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๑๐) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) และ (๑๑) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 
 ระดับวิทยาเขต  
 ๑. วิทยาเขตหนองคาย จัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
เลขที่ ๒๑๙ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  
 ๒. วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
เลขที ่139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 ๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ต าบลบางจาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ๓/๓              
หมู่ที่ ๕ ต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
 ๔. วิทยาเขตขอนแก่น จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ าพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000                  
 ๕. วิทยาเขตนครราชสีมา จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ปัจจุบันตั้งอยู่ 
ณ 419 หมู่ 7 บ้านหัวถนน ซอยชาติพัฒนา ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 ๖. วิทยาเขตอุบลราชธานีจัดตั้งเมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
 ๗. วิทยาเขตแพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 
๑๑๑ หมู่ ๕ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ 
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 ๘. วิทยาเขตสุรินทร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
บ้านโคกกระเพอ (ห้วนเสนง) หมู่ที่ ๘ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
 ๙. วิทยาเขตพะเยา จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
เลขที ่๕๖๖ หมู่ ๒ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 ๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ 
ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 108/5 หมู่ 2 ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73110 
 ๑๑. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ เลขที ่999 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
 
 ระดับวิทยาลัยสงฆ์  
 ๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
เลขที่ 119 หมู่ 5 บ้านท่าบุ่ง ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100 
 ๒. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
๑๙๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐ 
 ๓. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ วัดพระธาตุพนม เลขที่ ๓๓ หมู่ ๙ ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
๔๘๑๑๐ 
 ๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ  
217 หมู่ 6 ต าบลบึงพระ บ้านหนองไผ่ล้อม ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
65000 
 ๕. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ       
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เลขที่ ๒๘๑ หมู่ ๑๓ ถนนบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
 ๖. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันตั้งอยู่  ณ 
ถนนสามัคคี สาย ข ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 
 ๗. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
ปัจจุบันตั้งอยู ่ณ เลขที่ 469 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธบูชา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 
 ๘. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
158 ถนนศรีโสธร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
 ๙. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์  ต าบลเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 
 ๑๐. วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปัจจุบัน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๖๒ ถ.พหลโยธิน ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ๕๒๑๓๐ 
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 ๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ เลขที่ 67  หมู่ 2 ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
 ๑๒. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ปัจจุบันตั้งอยู่  ณ เลขที่  ๕๒ หมู่ที่  ๒ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๗๓๒๑๐ 
 ๑๓. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
เลขที่ 97 หมู่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 
 ๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 91 ถ.พิทักษ์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 
 ๑๕. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ เลขที่ 252 หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
 ๑๖. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันตั้งอยู่  
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
70130 
 ๑๗. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ปัจจุบันตั้งอยู่  ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร เลขที่ 249 ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
สุพรรณบุรี 72000 
 ๑๘. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๒ ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ 
 ๑๙. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 ๒๐. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันตั้งอยู่ 
ณ ๑๓๑ หมู่ ๓ ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐  
 ๒๑. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันตั้งอยู่ 
ณ วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ๘๗/๑ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 
 ๒๒. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 
วัดหนองขุนชาติ ๑๑๔ หมู่ ๑ ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐ 
 ๒๓. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ             
วัดพระรูป ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 
 โครงการขยายห้องเรียน ๑ แห่ง  
    ๑. โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ 
ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 227 ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
 
 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓1414                คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 หน่วยวิทยบริการ 
 ๑. หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 
 ๒. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ๒๐๐๐๐ 
 ๓. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เลขที่ ๙๕ หมู่ ๘ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 ๔. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 ๕. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดท่านา ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ๖. หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดหมอนไม้ ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๗. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 
 สถาบันสมทบ  
 ๑. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
 ๒. มหาปัญญาวิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 ๓. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ย ไชนิสไทเป 
 ๔. วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา  
 ๕. วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์  
 ๖. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ฮังการี 
 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน และการเผยแผ่ (MIS) 
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ  ในการเสริมศักยภาพให้การเรียนการสอน
การศึกษามีความหมายมากขึ้น ผู้เรียนเรียนได้กว้างขวางมากขึ้น เรียนได้เร็วขึ้น เข้าใจได้
อย่างสมบูรณ์ สามารถสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ผู้เรียนมีอิสระในการ
เรียนรู้มีความรับผิดชอบ ท าให้การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสามารถบูรณาการกับ
ศาสตร์ สมัยใหม่ได้อย่างสมสมัย อีกท้ังจะช่วยให้การศึกษามีพลังมากข้ึน 
 ความรุ่ งเรืองของมหาวิทยาลัยสามารถประเมินการเติบ โตและเพ่ิมขึ้ น             
ขึ้นงบประมาณ หลักสูตร จ านวนนิสิต จ านวนผู้จบการศึกษา จ านวนของส่วนงานจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษา จ านวนการผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งคัมภีร์ ต ารา 
หนังสือ และงานเขียนต่างๆ จ านวนมาก ส าหรับตัวแปรส าคัญที่น าไปสู่ความรุ่งเรืองนั้นเกิด
จากการที่มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติ เป็นกรอบในการบริหารจัดการในฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหาร การมีทรัพยากรทั้งงบประมาณ 
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และบุคลากรที่พร้อมพลัน การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนการสร้างเครือข่ายของชาวพุทธทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  จนท าให้เกิด
การยอมรับและร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และจัดงานนานาชาติร่วมกัน                
เห็นได้จากการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดสัมมนานานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประสบความส าเร็จ
อย่างสูงสุดในการบริหารการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทีน่าภาคภูมิใจยิง สามารถน า
มหาวิทยาลัยไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาวิทยาลัยชั้ นน าของนานาอารยประเทศ                
ซ่ึงแสดงถึงความก้าวหน้าก้าวไกลของมหาวิทยาลัยของชาติไทยในสากล สามารถน าพาการ
อุดมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย
ช่วยสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมัน
ทีจ่ะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิงๆ ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก 
 การที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ขยายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่มวลชนทั่ วแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทั่วโลก โดย
ค านึ งถึ งประโยชน์ที่ ก่ อ เกิดแก่ส่ วนรวมและประเทศชาติ เป็นส าคัญ  ทั้ งนี้  เพ่ื อ
พระพุทธศาสนาและชาติไทยจะได้เจริญรุ่งเรือง วัฒนา สถาพร สันติสุขสืบไป 
 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๘ พระราชสารเวที (ปัจจุบันที่พระธรรมวิสุทธาจารย์ )             
เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะภาค ๙ ในสมัยนั้น มีความด าริให้
จัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือเป็น
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอนแก่น ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๙ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความสนับสนุนของเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
พระเถรานุเถระทุกระดับในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เมื่อทุกอย่างมีความ
พร้อมจึงเสนอเรื่องขออนุมัติการจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น ต่อมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น  เมื่อวันที่  ๓ตุลาคม ๒๕๒๘                   
ตามหนังสือที่ ๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ ลงนามโดยพระมหานคร                
เขมปาลี (ด ารงสมณศักดิ์สุดท้ายที่พระราชรัตนโมลี) เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ต าแหน่งในขณะนั้น) โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น" 
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 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีค าสั่งที่ ๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙ แต่งตั้ง
ให้พระราชสารเวที เป็นผู้รักษาการต าแหน่งรองอธิการบดี และแต่งตั้งให้ พระมหาโสวิทย์ 
โกวิโท เป็นผู้รักษาการต าแหน่งคณบดีคณะพุทธศาสตร์ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดภาคการศึกษาครั้งแรกวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ในคณะ
พุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอกศาสนา มีนิสิตจ านวน ๒๑ รูป และได้ก าหนดเปิดป้ายมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๐ สมเด็จพระพุฒา
จารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นประธาน เปิดภาคการศึกษาแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๒๙ ในคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอกศาสนา มีนิสิตรุ่นแรกจ านวน ๒๑ รูป 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับวิทยาลัยสงฆ์ ตั้งอยู่วัดศรีวิชัยวนา
ราม ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับห้องเรียน ตั้งอยู่วัดบูรพาภิราม 
(พระอารามหลวง) ถนนผดุงพานิช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 พ.ศ. ๒๕๔๙ วิทยาเขตขอนแก่น ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับหน่วยวิทย
บริการ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๗ วัดอภิสิทธิ์ ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม และปีเดียวกันขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับศูนย์การศึกษา ตั้งอยู่ที่                
วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์  
 วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ วิทยาเขตขอนแก่นได้ขยายที่ท าการจาก 
วัดธาตุ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มาตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ ถนน
ขอนแก่น-น้ าพอง ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
 ล าดับรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
 รูปที่ ๑ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน ป.ธ.๕) พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๑  
 รูปที่ ๒ พระครูปริยัติสารเมธี (อาณัติ กลฺยาณเมธี ป.ธ.๔ พธ.บ. M.A.) พ.ศ. 
๒๕๔๑ - ๒๕๔๒  
 รูปที่ ๓ พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗, พธ.บ.) พ.ศ. ๒๕๔๒ – 
๒๕๔๕   
 รูปที่ ๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ/ฮาดภักดี พธ.บ., ศษ.บ., 
ศศ.ม., Ph.D.) พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน 
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การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย ที่สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมีพระราชปณิธาน               
ให้เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ และ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น                  
มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย (๑) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (๒) ส านักวิชาการ (๓) 
ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น (๔) วิทยาลัยสงฆ์เลย (๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๖) วิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ ผลิตบัณฑิต  วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ
แก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขต
ขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ให้เปิดการเรียน
การสอนโดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า “หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม” ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์ และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ (ป.บส.) โดยพระเดชพระคุณเจ้าคุณอธิการบดีได้เมตตาเป็นประธานเปิดป้ายหน่วย
วิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีพระเดชพระคุณ
พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ต่อมา พระเทพสิทธาจารย์ เจ้า
คณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากอาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่
เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่แห่งใหม่ เพ่ือสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ
สงฆ์จังหวัดมหาสารคาม น าโดยพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด
มหาสารคาม ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้
ได้ด าเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกหนองรัก ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคาม โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฏร์ และ
ได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินโดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ออก
ใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แปลง
โคกหนองรัก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งการด าเนินการทุกขั้นตอนได้รับความ
ร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทร
วิชัย ส านักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดมหาสารคาม และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี จังหวัด
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มหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีพระเดชพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ
มหาเถรสมาคม เป็นประธาน 
 การก่อสร้างเพ่ือพัฒนาพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพ่ือให้รองรับการเป็นวิทยาลัยสงฆ์นั้น 
พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อ านวยการหน่วยวิทย
บริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้น าพาคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามและ
พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ด าเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 
 ๑. อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. อาคารห้องสุขา ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว จ านวน ๒๐ ห้อง เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๓. อาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ก าลังก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ทั้งสิ้น จ านวน ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยรวบ
จากศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
 ๔. อาคารเรียนพิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น ก าลังก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ทั้งสิ้น จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
มอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการขออนุมัติ
งบประมาณและดูแลในการก่อสร้าง 
 ๕. อาคารห้องสุมด เป็นอาคารชั้นเดียว ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้นจ านวน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท  โดยรวบจากศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  
 ต่อมาได้มีมติสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ยกหน่วยวิทยบริการ
วิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง หน้า ๗ ลง ณ วันที่  ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
          ส าหรับจังหวัดมหาสารคาม มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่หลายแห่ง และ
มีนักศึกษาจ านวนหลายหมื่นคน จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองตักกสิลา ห้วงเวลาที่ผ่านภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน พยายามส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิทยบริการที่วัดอภิสิทธิ์มาโดย
ตลอด ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ การบริจาคสร้างอาคาร และเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม วิทยาเขตขอนแก่น  
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น  

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิปัสสนาภาวนา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
********************* 

  
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น                 
ได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่ วไป  เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือสนอง
นโยบายในการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคอินโดจีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร   

 ๑. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอนหรือพระสอนศีลธรรม 
และจบนักธรรม ชั้นเอก หรือ 

 ๒. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมหรือพระสอนศีลธรรมที่
ได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก และส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ 
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 ๓. เป็นพระสังฆาธิการ หรือพระสอนพระปริยัติธรรม หรือพระสอนศีลธรรมจบ 
นักธรรมชั้นโท และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ๔. เป็นพระภิกษุผู้มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
และเป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ 

 ๕. เป็นผู้ที่ มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ เข้าศึกษาเป็นกรณี พิ เศษ เพ่ือขอรับ
ประกาศนียบัตรตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ 

 
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร   
  ๑. เป็นพระสังฆาธิการที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ  

    ๒. เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีและเป็นผู้
ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ  
 ๓. เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างๆ 
ไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี และเป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ  
 ๔. เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด 
หรือ  
 ๕. เป็นผู้ที่ มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ เข้ าศึกษาเป็นกรณี พิ เศษเพ่ือขอรับ
ประกาศนียบัตรตามที่สภาวิชาการ เห็นชอบ 
 
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา   

คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๑. เป็นพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร หรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา            

ที่มีคุณวุฒินักธรรมชั้นเอก  
๒. หรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือ 
๓. เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ 
๔. เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่า หรือ 
๕. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
 

๔.  เอกสารประกอบการรับสมัคร 
 ๑. ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ 
พร้อมถ่าย ส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ แผ่น 
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 ๓. หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายส าเนา  จ านวน ๑  ชุด  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ แผ่น 
 ๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน 
๓ แผ่น 
 ๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ทีก่รอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ 

 
๕.  สถานที่รับสมัคร 
 ๕.๑ วิทยาเขตขอนแก่น  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุ             
(พระอารามหลวง) ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐ - ๔๓๓๒ - ๐๘๕๐ 
 กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา               
(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ 
บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐ – ๔๓๒๘ – ๓๕๔๖, 
๐ – ๔๓๒๘ – ๓๕๔๗ 
 

 ๕.๒ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
     ให้สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล (การรับสมัครและ
คัดเลือกนิสิต) ส านักงานวิชาการ อาคารหอสมุดตักสิลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ถนนถีนานนท์ บ้านโคกหนองรัก ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
 
๖.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๙.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร ราคาชุดละ ๑๕๐    บาท 
 ๙.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐   บาท 
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๘.  การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 
 นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน วันที่ ๖ - ๑๐  
มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 
๙.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน  
 ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓   
 
๑๐. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙ - ๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ  

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร) ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๓ โทร. ๐๘๐ - ๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 

ห้อง ๑๑๑ กลุ่มงานบริการการศึกษา อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา              
๘๐ พรรษา ชั้น ๑ โทร. ๐๘๗ - ๐๘๗๕๔๕๖ คุณชานนท์ อรัญสาร 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
      
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตารางการรับสมัคร การคัดเลือกเข้าศึกษา และการปฐมนิเทศนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

การรับสมั ครพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 

วันรับสมัคร 
การคัดเลือกเข้าศึกษา 

การปฐมนิเทศนิสิต 
เปิดเรียน 

     โครงการพ่ีชวนน้อง
ม า เรี ย น  CNMR รอ บ
ทั่ ว ไป  ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
๒๕๖๓ 
 

๕.๑  เปิดรับสมัคร  
       ตั้ งแต่ วั นที่  ๑  พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙ .๐๐  - ๑๗ .๐๐  น . เว้น
วันหยุดราชการ 
๕.๒ สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
       ในวันเสาร์ที่  ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

           
๙.๑  ภาคปกติ 
    ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - 
๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 
๙.๒ ภาคสมทบ/ภาค
บัณฑิต  
     ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - 
๗  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
๙.๓ ภาคปกติ  
      เปิดเรียน วันที่  ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
๙.๔ ภาคสมทบ/ภาค
บัณฑิต 

 เปิดเรียน วันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

       การใช้สิทธิพิเศษ
โค รงก าร  เพ ช รด อก
อ โศ ก  ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
๒๕๖๓ 
      ใ ช้ สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ
โค ร งก ารห นึ่ ง ต าบ ล 
ห นึ่ ง ศ า ส น ท า ย า ท                
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ใช้สิทธิพิ เศษ รอบ
โ ค ว ต า ม อ ช ม พู           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๑  เปิดรับสมัคร  
      ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน – 
๒ ๔  พ ฤ ษ ภ าค ม  ๒ ๕ ๖ ๓  เว ล า 
๐ ๙ .๐ ๐  - ๑ ๗ .๐ ๐  น . เ ว้ น
วันหยุดราชการ 
 

๕.๒ สัมภาษณ์ 
    รอบที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     ร อ บ ที่  ๒  วั น เ ส า ร์ ที่  ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 
     รอบที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๗  มีนาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
      รอบที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๔  เมษายน 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     ร อ บ ที่  ๕  วั น เส า ร์ ที่  ๓ ๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป 

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน CNMR รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------ 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ในโครงการพ่ีชวน
น้องมาเรียน CNMR รอบท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 

 ๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา  
ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
๑ พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)  ๑๐ 

พระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ) ๑๐ 
๒ ปรัชญา (ภาคปกติ)  ๕ 

ปรัชญา (ภาคสมทบ)  ๕ 
๓ ภาษาอังกฤษ  ๒๕ 
๔ สังคมศึกษา  ๓๐ 
๕ การสอนภาษาไทย  ๓๐ 
๖ รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๒๕ 

รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)  ๑๕ 
๗ รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกต)ิ  ๓๐ 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ)  ๓๐ 
๘ นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๒๕ 

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)  ๒๕ 
รวมหน่วยกิต ๒๗๕ 

 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
  ๒.๑.๑  เป็นพระภิกษุสามเณร  
  ๒.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕ ประโยคขึ้นไป  หรือ 
  ๒.๑.๓  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
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  ๒ .๑ .๔  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๒.๑.๕  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   
และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ 
  ๒.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการ
แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  ๒.๑.๗  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 
  ๒.๑.๘  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๑.๙  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๑.๑๐ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 

*** เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
  ๑. ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้นๆ 
พร้อมถ่ายส าเนา ๑ แผ่น 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น  
  ๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑  ชุด  
  ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา
จ านวน ๑ แผ่น 
  ๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน 
๓ แผ่น 
  ๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย              
วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ าวน ๑ ฉบับ 
  ๗. หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 

 
๒.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   

๒.๒.๑ เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป 
  ๒.๒.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่
ในระหว่างจบการศึกษา 
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  ๒.๒.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒    
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาค
การศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา 
จ านวน  ๑ แผ่น 
  ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
จ านวน ๓ แผ่น 
  ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            
วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ  

๖. หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
 

๔. วิธีการสมัคร 
 ๔ .๑ การสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทร. ๐๘๙ – ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร 
มณีวรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล  
 ๔.๒ การสมัครออนไลน์ http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk63.html 
 
 หมายเหตุ  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง
แล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่ อของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณ ราชวิทยาลั ย  วิทยาเขตขอนแก่น               
หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที 
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๕.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ๕.๑  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

๕.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์ 
๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่สาขาวิชา

ก าหนด 
๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณ              

การกระท าความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม 
๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความ

พยายามใฝ่เรียนรู้ 
๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแวว

ความเป็นครู 
 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท 
 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐  บาท 
 
๘.  การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ช าระค่าลงทะเบียน (พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ***หลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จ***
(นิสิตใหม่สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่ www.kk.mcu.ac.th) 
 
๙.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
 ๙.๑  ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๙.๒  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗  มิถุนายน ๒๕๖๓  
๙.๓  ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙.๔  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

๑๐. สิทธิพิเศษส าหรับโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
 ๑๐.๑ นิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ 
๑๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
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 ๑๐.๒ นิสิตปัจจุบันที่สามารถน าน้องเข้าร่วมโครงการ รายงานตัวและมอบตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิต/ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว น าส าเนาใบช าระค่าลงทะเบียนของน้องและ
ส าเนาบัตรนิสิตของตนเอง ยื่นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพ่ือรับสิทธิพิเศษในการลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน ๕๐๐ บาท/๑ คน และสามารถใช้สิทธินี้ได้ในภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๓ เท่านั้น หากเกินก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิทันที 
 
๑๑. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทร. ๐๘๙ – ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล หรือห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร)  ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗ โทร. ๐๘๐ - ๗๕๖ - ๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์                 
เตชะนอก  

การสอบถามเรื่องโควตา ห้อง ๑๑๑ กลุ่มงานบริการการศึกษา อาคารหอประชุม
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๑ โทร. ๐๘๗ – ๐๘๗ ๕๔๕๖ คุณชานนท์ อรัญสาร 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
               
 
    

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป 

 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โดยใช้สทิธิพิเศษโครงการ เพชรดอกอโศก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

---------------------------- 
 
 ด้วยมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น                 
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยใช้
สิทธิพิเศษ (โควตา) โครงการเพชรดอกอโศก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา คือ 
ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
๑ พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ๑๐ 

พระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ) ๑๐ 
๒ ปรัชญา (ภาคปกติ) ๑๐ 

ปรัชญา (ภาคสมทบ)  ๑๐ 
๓ ภาษาอังกฤษ ๑๐ 
๔ สังคมศึกษา ๑๐ 
๕ การสอนภาษาไทย ๑๐ 
๖ รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) ๑๐ 

รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ) ๑๐ 
๗ รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) ๑๐ 

รัฐประศาสนศาสตร์  (ภาคสมทบ) ๑๐ 
๘ นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) ๑๐ 

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ๑๐ 
รวม ๑๓๐ 

 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
  ๒.๑.๑  เป็นพระภิกษุสามเณร  
  ๒.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕ ประโยคขึ้นไป  หรือ 
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  ๒.๑.๓  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  ๒ .๑ .๔  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๒.๑.๕  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   
และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ 
  ๒.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการ
แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  ๒.๑.๗  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 
  ๒.๑.๘  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๑.๙  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๑.๑๐  เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาค

การศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จ านวน ๑ ฉบับ   
  ๒. ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้น
นั้นๆ พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 

๔. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑  ชุด  
  ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา
จ านวน ๑ แผ่น 
  ๖. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
จ านวน ๓ แผ่น 
  ๗. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                
วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ  

๘. หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
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๒.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
๒.๒.๑  เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป 

  ๒.๒.๒  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
อยู่ในระหว่างจบการศึกษา 
  ๒.๒.๓  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๒.๔  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒    
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

*** เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาค
การศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน  
๑ แผ่น 
  ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
จ านวน ๓ แผ่น 
  ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               
วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ  

๖. หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
 

๔. วิธีการสมัคร 
 ๔ .๑ การสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล                 
ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี 
ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙ 
– ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล  
 ๔.๒ การสมัครออนไลน์ http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk63.html 
 หมายเหตุ  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง
แล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น หาก
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที 
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๕.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ๕.๑  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

๕.๒ สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๑ วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๒  วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๓  วันเสาร์ที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๔  วันเสาร์ที่ ๔  เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๕  วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 หมายเหตุ  การสอบสัมภาษณ์ 
 ๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต ากว่า ๓.๐๐  
 ๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณ               
การกระท าความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม 
 ๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
 ๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความ
พยายามใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแวว
ความเป็นครู 

 
๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท 
 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐  บาท 
 
๘.  การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
     นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ช าระค่าลงทะเบียน (พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป***หลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จ*** 
(นิสิตใหม่สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่ www.kk.mcu.ac.th) 
 
๙.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
 ๙.๑  ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๙.๒  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗  มิถุนายน ๒๕๖๓  
๙.๓  ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙.๔  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 33คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   33   
 

๑๐. สิทธิพิเศษส าหรับโครงการ เพชรดอกอโศก 
 ๑๐.๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐  
บาท และค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๕๐  บาท รวมเป็นเงินจ านวน ๓๐๐ บาท 
 ๑๐.๒ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา  
 
๑๑. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙ – ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล หรือที่ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗  โทร. ๐๘๐ – ๗๕๖๐  – ๙๙๔             
คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 

การสอบถามเรื่องโควตา ห้อง ๑๑๑ กลุ่มงานบริการการศึกษา อาคารหอประชุม
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ โทร. ๐๘๗ – ๐๘๗ ๕๔๕๖ คุณชานนท์ อรัญสาร 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

 
             
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป  

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โดยใช้สทิธิพิเศษโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งศาสนทายาท ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------ 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ 
(โควตา) หนึ่งต าบล หนึ่งศาสนทายาท ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
  ๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา คือ  

ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
๑ พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)  ๕ 

พระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ) ๕ 
๒ ปรัชญา (ภาคปกติ)  ๕ 

ปรัชญา (ภาคสมทบ)  ๕ 
๓ ภาษาอังกฤษ  ๕ 
๔ สังคมศึกษา  ๕ 
๕ การสอนภาษาไทย  ๕ 
๖ รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๕ 

รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)  ๕ 
๗ รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๕ 

รัฐประศาสนศาสตร์  (ภาคสมทบ)  ๕ 
๘ นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๕ 

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)  ๕ 
รวม ๖๕ 

 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
  ๒.๑.๑ เป็นพระภิกษุสามเณร  
  ๒.๑.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕ ประโยคขึ้นไป  หรือ 
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  ๒.๑.๓ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  ๒.๑.๔ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๒.๑.๕ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   
และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ 
  ๒.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการ
แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  ๒.๑.๗  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 
  ๒.๑.๘ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๑.๙ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๑.๑๐ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร  
๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา 

๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้นๆ พร้อม
ถ่ายส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
 ๔. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑  ชุด  
 ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ 
แผ่น 
 ๖. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
 ๗. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๘. หนังสือรับรองจากเจ้าคณะต าบล 
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๒.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
 ๒.๒.๑  เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป 

  ๒.๒.๒  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
อยู่ในระหว่างจบการศึกษา 
  ๒.๒.๓  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๒.๔  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒     
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
 

*** เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาค
การศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา 
จ านวน  ๑ แผ่น 
  ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด  ๑.๕ นิ้ว 
จ านวน ๓ แผ่น 
  ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               
วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ  

๖ หนังสือรับรองจากเจ้าคณะต าบล 
 

๔. วิธีการสมัคร 
 ๔ .๑ การสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล             
ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี 
ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทร. 
๐๘๙ – ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล  
 ๔.๒ การสมัครออนไลน์ http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk63.html 
 
 หมายเหตุ  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง
แล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น หาก
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที 
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๕.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ๕.๑  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

๕.๒ สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๑ วันเสาร์ที่  ๔  มกราคม    ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๒  วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๓  วันเสาร์ที่ ๗  มีนาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๔  วันเสาร์ที่ ๔  เมษายน    ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๕  วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์ 
๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณ              

การกระท าความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม 
๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความ

พยายามใฝ่เรียนรู้ 
๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแวว

ความเป็นครู 
 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท 
 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐  บาท 
 
๘.  การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
     นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ช าระค่าลงทะเบียน (พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป***หลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จ*** 
(นิสิตใหม่สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่ www.kk.mcu.ac.th) 
 
๙.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
 ๙.๑  ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๙.๒  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗  มิถุนายน ๒๕๖๓  
๙.๓  ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
๙.๔  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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๑๐. สิทธิพิเศษส าหรับโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งศาสนทายาท 
 ๑๐.๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐  
บาท และค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
 ๑๐.๒ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา  
 

๑๑. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและ

วัดผล ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙ – ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล หรือห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗ โทร. ๐๘๐ - ๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก  

 สอบถามเรื่องโควตา ห้อง ๑๑๑ กลุ่มงานบริการการศึกษา อาคารหอประชุม
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษาชั้น ๑ โทร. ๐๘๗ – ๐๘๗ ๕๔๕๖ คุณชานนท์ อรัญสาร 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

            
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตขอนแก่น 

เร่ือง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป  
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

โดยใช้สทิธิพิเศษ รอบโควตามอชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
--------------------------- 

 
 ด้วยมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่ น                         

ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยใช้
สิทธิพิเศษ รอบโควตามอชมพู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
 ๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา คือ  

ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนโควตา 
๑ พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)  ๕ 

พระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ) ๕ 
๒ ปรัชญา (ภาคปกติ)  ๕ 

ปรัชญา (ภาคสมทบ)  ๕ 
๓ ภาษาอังกฤษ  ๑๐ 
๔ สังคมศึกษา  ๑๕ 
๕ การสอนภาษาไทย  ๑๕ 
๖ รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๑๐ 

รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)  ๕ 
๗ รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๑๕ 

รัฐประศาสนศาสตร์  (ภาคสมทบ)  ๑๕ 
๘ นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)  ๑๐ 

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)  ๑๐ 
รวม ๑๓๕ 

 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
  ๒.๑.๑  เป็นพระภิกษุสามเณร  
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  ๒.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕ ประโยคขึ้นไป  หรือ 
  ๒.๑.๓  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  ๒ .๑ .๔  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๒.๑.๕  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   
และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ 
  ๒.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการ
แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  ๒.๑.๗  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 
  ๒.๑.๘  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๑.๙  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๑.๑๐ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร  
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาค

การศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ใบประกาศนียบัตร  ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้น
นั้นๆ พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 

๔. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑  ชุด  
  ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา
จ านวน ๑ แผ่น 
  ๖. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
จ านวน ๓ แผ่น 
  ๗. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 
วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๘. หนังสือรับรองจากเจ้าคณะต าบล 
 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 41คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   41   
 

๒.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
 ๒.๒.๑  เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป 

  ๒.๒.๒  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
อยู่ในระหว่างจบการศึกษา 
  ๒.๒.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  ๒.๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๒.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒   
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาค
การศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน  
๑ แผ่น 
  ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
จ านวน ๓ แผ่น 
  ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              
วิทยาเขตขอนแก่น  ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ านวน ๑ ฉบับ  

๖. หนังสือรับรองจากเจ้าคณะต าบล/ผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
 

๔. วิธีการสมัคร 
 ๔.๑ การสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
ห้อง ๑๐๔  ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้าน               
โคกสี  ต าบลโคกสี  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
๔๐๐๐๐  โทร. ๐๘๙ – ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ     
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
 ๔.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk63.html 
 

 หมายเหตุ  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง
แล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่ อของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณ ราชวิทยาลั ย  วิทยาเขตขอนแก่น                       
หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที 
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๕.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ๕.๑  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

๕.๒  สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๑ วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๒  วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๓  วันเสาร์ที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๔  วันเสาร์ที่ ๔  เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สัมภาษณ์รอบท่ี ๕  วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์ 
๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณ              

การกระท าความด ีมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม 
๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความ

พยายามใฝ่เรียนรู้ 
๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแวว

ความเป็นครู 
 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท 
 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐  บาท 
 
๘.  การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
     นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ช าระค่าลงทะเบียน           
(พบอาจารย์ที่ปรึกษา) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ***หลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จ*** 
(นิสิตใหม่สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่ www.kk.mcu.ac.th) 
 

๙.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
 ๙.๑  ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๙.๒  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๙.๓  ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙.๔  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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๑๐. สิทธิพิเศษส าหรับรอบโควตามอชมพู  
 ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 
๒๕๖๓   
 

๑๑. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและ

วัดผล ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙ – ๗๑๑ - ๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล หรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒา
จารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗ โทร. ๐๘๐ – ๗๕๖ - ๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์       
เตชะนอก  

 การสอบถามเรื่องโควตา ห้อง ๑๑๑ กลุ่มงานบริการการศึกษา อาคาร
หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ โทร. ๐๘๗ – ๐๘๗๕๔๕๖ คุณชานนท์ 
อรัญสาร 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
            

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เร่ือง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป 
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

---------------- 
 
 ด้วยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                

ได้ ด า เนินการเปิดรับสมัครคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสู ตรระดับปริญญาตรี                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๑. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร คือ 

๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บ.ส.) 
 - บรรพชิต      100  รูป 

     2. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา คือ 
 2.1 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)   
  2.1.1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
   (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) 50  รูป/คน 
 2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)    
  2.1.1 สาขาวิชารัฐศาสตร์  
   (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) 50       รปู/คน 
  
    3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.๑ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
  3.๑.๑  เป็นพระภิกษุสามเณร 
  3.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕ ประโยคขึ้นไป  หรือ 
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  3.๑.๓  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  3 .๑ .๔  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  3.๑.๕  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   
และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ 
  3.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการ
แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  3.๑.๗  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 
  3.๑.๘  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  3.๑.๙  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  3.๑.๑๐  เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
 ๑. ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้นๆ 

พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ แผ่น  
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 

๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑  ชุด  
  ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา
จ านวน ๑ แผ่น 
  ๕ . รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
จ านวน ๓ แผ่น 

 
3.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 

3.๒.๑ เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป 
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  3.๒.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่
ในระหว่างจบการศึกษา 
  3.๒.๓  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ในการศึกษา 
  3.๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  3.๒.๕  เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาค

การศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา จ านวน  

๑ แผ่น 
 ๔ . รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

จ านวน ๓ แผ่น 
   
๔. วิธีการสมัคร 
 ๔.๑ การสมัครด้วยตนเองห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล (การรับสมัครและ
คัดเลือกนิสิต)ส านักงานวิชาการ อาคารหอสมุดตักสิลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ถนนถีนานนท์ บ้านโคกหนองรัก ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
 หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ (msk.mcu.ac.th/) ต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือ
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที 

๕.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ๕.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
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๕.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓               
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  การสอบสัมภาษณ์ 
๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่สาขาวิชา

ก าหนด 
๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณ            

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม 
๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความ

พยายามใฝ่เรียนรู้ 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท 
 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร    ๑๕๐  บาท 
 
๘.  การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต /ช าระค่าลงทะเบียน               
(พบอาจารย์ที่ปรึกษา) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ***หลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จ*** 
(นิสิตใหม่สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่ msk.mcu.ac.th/) 

 

๙.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
 ๙.๑  ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๙.๒  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ - ๗  มิถุนายน ๒๕๖๓  
๙.๓  ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙.๔  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 ประกาศ  ณ   วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

 
๑. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     :  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 ภาษาอังกฤษ : Certificate, Program in Sangha Administration 
 
๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตร 
 ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 ชื่อย่อ : ป.บส. 
 

 ๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเต็ม : Certificate in Sangha Administration 
 ชื่อย่อ : Cert. in Sangha Admin. 
 
๓. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์
ไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไป  คณะสังคมศาสตร์มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ์โดยการ
พัฒนาคุณลักษณะของพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมที่พึงประสงค์  คือ มีปฏิปทา             
น่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา                    
มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาตนเอง ที่สามารถศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพ่ือผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 ๒. เพ่ือผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร             
ให้สามารถน าความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม 
 ๓. เพ่ือผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร                
ให้อุทิศตนและสามารถน าหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
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 ๔. เพ่ือให้พระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม ได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้ 
 
๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรมที่สอบได้ประโยค ๑ - ๒ ขึ้นไป และ
นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๒. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปีและเป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ 
 ๓. เป็นพระภิกษุผู้มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ปีและ
เป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับข้ึนไป หรือ 
 ๔ . เป็ น ผู้ ที่ มห าวิท ยาลั ยอนุ มั ติ ให้ เข้ าศึ กษา เป็ นกรณี พิ เศษ เพ่ื อขอรับ
ประกาศนียบัตรตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ 
 
๖. การลงทะเบียนเรียน 
 ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และ                  
ในภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของแต่ละแห่ง 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  ก. วิชาบังคับ จ านวน    ๑๘  หน่วยกิต 
  ข. วิชาเลือก  จ านวน      ๖  หน่วยกิต 
 ๗.๑ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 
  บส ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ์    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ์    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๓ พระสงฆ์กับภาวะผู้น า    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์   ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ   ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๖ การบริหารศาสนสมบัติ    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๗ การบริหารงบประมาณ    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๘ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๐๙ การบริหารงานธุรการ    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๗.๒ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๖ หน่วยกิต 
  บส ๐๑๐ พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๑ พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๒ พระไตรปิฎกศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
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  บส ๐๑๓ พุทธวิธีการสอน    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๔ ธรรมนิเทศ     ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๕ พุทธศิลป์     ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๖ เทศกาลและพุทธศาสนพิธี   ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๘ นวัตกรรมทางการศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๑๙ ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ๒ (๒-๐-๔) 
  บส ๐๒๐ การศึกษาอิสระ    ๒ (๒-๐-๔) 
 ให้เลือกปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามความสนใจ และเขียนเป็นรายงาน
การศึกษาหรือภาคนิพนธ์ในการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
๘. แผนจัดการเรียนการสอน 

 

       ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความรู้ความรู้
ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และสามารถน า ความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม และมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษา
ต่อในระดับช้ันปริญญาตรีได้ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
๑ วิชาบังคับ  

 บส ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ์  
บส ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ์  
บส ๐๐๓ พระสงฆ์กับภาวะผู้น า  
บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์  
บส ๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ  
วิชาเลือก 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 บส ๐๑๒ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๑๒ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๒ วิชาบังคับ (จ านวน ๔ หน่วยกิต)  
 บส ๐๐๖ การบริหารศาสนสมบัติ  

บส ๐๐๗ การบริหารงบประมาณ 
บส ๐๐๘ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
บส ๐๐๙ การบริหารงานธุรการ 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔) 

 วิชาเลือก (จ านวน ๖ หน่วยกิต) 
บส ๐๑๓ พุทธวิธีการสอน     
บส ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๒ 
 รวมหน่วยกิตท้ัง ๓ ภาคการเรียน ๒๔ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

------------------ 
๑. ชื่อหลักสูตร  
 ๑.๑  ภาษาไทย        :  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
 ๑.๒  ภาษาอังกฤษ    :   Certificate in Vipassanabhavana 
 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑   ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
  ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม    :  ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
  ๒.๑.๒  ชื่อย่อ    :  ป.วน. 
 ๒.๒   ชื่อประกาศนียบัตรภาษอังกฤษ 
  ๒.๑.๑  ชื่อเต็ม   :  Certificate in Vipassanabhavana   
  ๒.๑.๒  ชื่อย่อ    :  Cert. in Vibh. 
 

๓. ปรัชญาหลักสูตร 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย                
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือ
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปมี
กระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ ในลักษณะการบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวมโดยมีไตรสิกขาเป็นแกน โดยสะท้อนวิธีการเรียนการสอนที่เป็นทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฎิเวธ              
ที่สร้างให้ผู้เรียนมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ               
เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  เป็นไปตามหลักค าสอน
อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข์ ดังที่ตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่า” เอกายโน         
อย  ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน   วิสุทฺธิยา โสกปริเทวน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย 
ญายสฺส  อธิคมาย นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกรณตฺถาย  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา” แปลว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ  เพ่ือดับทุกข์
และโทมนัส  เพ่ือบรรลุญายธรรม  เพ่ือท าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน  ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔”  
   เพ่ือให้การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  มีทักษะด้านการ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาและสามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังคม  
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๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีทักษะด้านการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้สามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนาในสังคม 
 
๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑. เป็นพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร หรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มี
คุณวุฒินักธรรมชั้นเอก หรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือ 
  ๒. เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ 
  ๓. เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่า หรือ 
  ๔. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  
 
๖. ระยะเวลาและการลงทะเบียนเรียนการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี และภาคปฏิบัติอีก ๓ เดือนทั้งนี้ 
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
  ก าห นด ให้ ล งท ะ เบี ยน เรี ยน ในภ าคการศึ กษ าที่  ๑  ไม่ น้ อยกว่ า  ๑ ๐             
หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของแต่ละแห่ง 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
       โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร  จ านวน ๒๔   หน่วยกิต ประกอบด้วย 

วิชา หน่วยกิต 
๑.  วชิาบังคับ 
      ๑.๑  บังคับทฤษฏี 
      ๑.๒  บังคับปฏิบัต ิ
๒.  วชิาเลือก 

๑๘ 
๑๔ 
๔ 
๖ 

รวมหน่วยกิต ๒๔ 
 
         ๗.๑ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต            

วน ๐๐๑ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๒ วิปัสสนาวงศ์ ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๓ วิสุทธิมรรคศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๔ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
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          ๗.๒ กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน  ๖  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
๘. แผนจัดการเรียนการสอน 
 

วน ๐๐๕ ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๖ เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๗ ภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๐๘ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๐๙ การเตรียมฝึกสอนวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 

 

วภ ๐๑๐ ปรมัตถธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๒ เทคนิคการวัดผลปฏิบัติวิปัสสนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๓ ชีวิตและผลงานของพระวิปัสสนาจารย์ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๔ โสฬสญาณ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๕ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๖ เทคโนโลยีทางวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๗ การสัมมนาวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
๑ วิชาบังคับ  

 วน ๐๐๑   พระไตรปิฎกศึกษา 
วน ๐๐๒   วิปัสสนาวงศ์ 

๒ 
๒ 

 วน ๐๐๓   วิสุทธิมรรคศึกษา ๒ 
 วน ๐๐๔   กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ 
 วิชาเลือก   
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ วิชา ๒ 
    รวมหน่วยกิต ๑๐ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๒ วิชาบังคับ   
 วน ๐๐๕  ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย 

วน ๐๐๖  เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา 
๒ 
๒ 

 วน ๐๐๗  ภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ 
 
 
 
 

๒ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  และสามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังคม 
และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา ๒ 
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา ๒ 
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา ๒ 
  ๒  รวมหน่วยกิต ๑๒ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๓ วิชาบังคับ  
 วน ๐๐๘  ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  

(ปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน ในวดั ส านัก หรือศนูย์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด) 
วน ๐๐๙ การเตรียมฝึกสอนวิปัสสนาภาวนา 

๒ 
 

๒ 
 รวมหน่วยกิต ๔ 
 รวมหน่วยกิตทั้ง ๓ ภาคการเรียน ๒๔ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Certificate Program in School Morality Teaching 
 
๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
       ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
       ชื่อย่อ : ป.สศ. 
 

 ๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
       ชื่อเต็ม : Certificate in School Morality Teaching 
       ชื่อย่อ : Cert. in MT. 
 
๓. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์
ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไป คณะครุศาสตร์มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ์โดยการพัฒนา
คุณลักษณะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่พึงประสงค์  คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้            
ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนารู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์
ที่กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้ง
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาตนเอง ที่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสามารถท าการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้ 
 ๒. เพ่ือผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ให้สามารถน าความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
 ๓. เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษา
ต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้ 
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๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑. เป็นพระสังฆาธิการที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๒. เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีและเป็นผู้ที่
สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๓. เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่าง ๆ 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปีและเป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๔. เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด หรือ 
 ๕ . เป็ น ผู้ ที่ มห าวิท ยาลั ยอนุ มั ติ ให้ เข้ าศึ กษา เป็ นกรณี พิ เศษ เพ่ื อขอรั บ
ประกาศนียบัตรตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ 
 
๖. ระยะเวลาและการลงทะเบียนเรียน 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
แต่อย่างมากไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 
 ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๑๖ หน่วยกิต และ                
ในภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวน ๑๔ หน่วยกิต ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของแต่ละแห่ง 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร มี  ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย ดังนี้ 
  ก. วิชาบังคับ  จ านวน   ๑๘   หน่วยกิต 
  ข. วิชาเลือก  จ านวน   ๑๒   หน่วยกิต 
 

 ๗.๑ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 
 สศ ๐๐๑ พระไตรปิฎกศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๒ ประวัติพระพุทธศาสนา     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๓ ธรรมประยุกต์      ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๔ จรรยาบรรณครู     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๕ เทคนิคการสอน     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๖ จิตวิทยาการเรียนการสอน    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๗ การบริหารจิตเจริญปัญญา    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    ๒ (๒-๐-๔) 
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 ๗.๒ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
 สศ ๐๑๐ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ   ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๑ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๒ การสอนแบบโครงงานและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๓ พุทธปัญญาท้องถิ่น     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๔ พุทธศิลป์      ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๕ บาลีเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๖ ภาษาไทย      ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๗ คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๘ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๙ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน   ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๒๐ สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน   ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๒๑ การศึกษาอิสระ     ๒ (๒-๐-๔) 
 

๘. แผนจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๑ วิชาบังคับ   
 สศ ๐๐๑ พระไตรปิฎกศึกษา  

สศ ๐๐๒ ประวัติพระพุทธศาสนา  
สศ ๐๐๓ ธรรมประยุกต์  
สศ ๐๐๖ จิตวิทยาการเรียนการสอน  

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 
 

วิชาเลือก 
สศ ๐๑๑ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
สศ ๐๑๘ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
สศ ๐๑๗ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
สศ ๐๒๐ สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต  ๑๖ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๒ วิชาบังคับ   
 สศ ๐๐๔ จรรยาบรรณครู  

สศ ๐๐๕ เทคนิคการสอน  
สศ ๐๐๗ การบริหารจิตเจริญปัญญา  
สศ ๐๐๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
สศ ๐๐๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
  

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน                    
มีความรู้ความเข้าใจในการน าความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม และปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 

สศ ๐๑๐ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
สศ ๐๑๓ พุทธปัญญาท้องถิ่น  

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๖ 
 รวมหน่วยกิตทั้งหมด ๓๒ 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๐๒๗ 
 ภาษาไทย  :  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Buddhist Studies) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.A. (Buddhist Studies) 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา 
เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  สามารถน าความรู้ด้านพุทธ
ศาสนาไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แขนงต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมประเทศชาติ  และปรับศักยภาพความรู้ความสามารถเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 
 ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมไทยและสังคมโลก 
ด้านจิตใจและปัญญา 
 ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และพัฒนาชีวิตในระดับชาติและนานาชาติ 
 
๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ เปิดสอน
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม               
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดสอนในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕. หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร  แ บ่ ง เป็ น ห ม ว ด วิ ช าที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ป ร ะก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
  ๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต 
  ๑.๒ วิชาเลือก    ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒) หมวดวิชาเฉพาะ             ๑๐๔  หน่วยกิต 
  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต 
  ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๓  หน่วยกิต 
  ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  ๓๒  หน่วยกิต 
  ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะพระพุทธศาสนา    ๙  หน่วยกิต 
 ๓) วิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต 
   รวมหน่วยกิต    ๑๔๐ หน่วยกิต 
 
๗. รายวิชาในหลักสูตร 
  ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และวิชาเลือกอีก 
๑๒ หน่วยกิต เป็น ๓๐ หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา*  (๒) (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 61คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   61   
 

 ๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย    ๒ (๒-๐-๔) 
   หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

 วิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาฮินดีชั้นสูง     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศกึษา     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผู้น า    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๖  หลักธรรมาภิบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
 
 ๗.๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
  ๗.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์   
ต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี
และพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่ม               
วิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
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 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔  วรรณคดีบาลี     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ์     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑*    (๒) (๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑ (๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓*    (๒) (๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    ๑ (๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕*    (๒) (๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    ๑ (๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    ๑ (๑-๒-๔) 
 
 ๗.๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓ หน่วยกิต 
 ๑๐๑ ๓๐๖  หลักพุทธธรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรัชญาเถรวาท    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๐๙  วิสุทธิมัคคศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๑๐  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๔๑๓  พุทธศิลปะ     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๔๑๔  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๔๑๕  จิตวิทยาในพระไตรปิฎก    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา   ๓ (๐-๖-๖) 
 ๑๐๑ ๔๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
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 ๗.๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วยกิต 
 ๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๓๒๑  ชาดกศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๓๒๓  พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๓๒๔  ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๐๔  ธรรมประยุกต์     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๒๗  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๓๐  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๓๒  มังคลัตถทีปนีศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๓๗  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๑๐๑ ๔๓๘  มิลินทปัญหาศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
 
 ๗.๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๙ หน่วยกิต 
 ๑๐๑ ๔๑๒  พระสูตรมหายาน    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๑๘  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกพระไตรปิฎก    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๓๒๕  พุทธธรรมกับสังคมไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๔๒๙  พระพุทธศาสนากับสันติภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๑ ๔๓๓  พระพุทธศาสนากับสตรี    ๓ (๓-๐-๖) 
 
 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
       นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 
ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
ชั้นปีที่  ๑  

 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๒ 
 

ชั้นปีที่  ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
000 148 พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 149 พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
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 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๗ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

000 109 ศาสนาทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) 
 000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

  หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  
000 145 วรรณคดีบาลี** ๒ (๒-๐-๔) 
000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (๒) (๑-๒-๔) 
000 259 เทศกาลพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒ (๒-๐-๔) 
000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
000 262 ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๖ 
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ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

000 101 มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
000 114 ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
000 145 บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
000 250 พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐   แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๑   วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๒   ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๗ 
 

 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕* (๒) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
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 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน ๓ (๓-๐-๖) 
 วิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต   
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๑๐ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๓ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 วิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต   
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
ชั้นปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
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ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
 วิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต   
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ 

 รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๑๐๑ ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๓๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๒ มังคลัตถทีปนีศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๗ พุทธศาสนากับสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๘ มิลินทปัญหาศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๙ 
 

๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สามารถสอบเข้ าท างาน
ราชการในต าแหน่งที่ ก.พ.ก าหนดว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือท างาน
ในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา โดยสามารถเข้า
ท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้ (๑) บุคลากรทางการศึกษา (๒) นักวิชาการศาสนา (๓) 
อนุศาสนาจารย์ (๔) กรมราชทัณฑ์ (๕) กรมสุขภาพจิต (๖) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร (๗) 
สังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๓๘๑๘๕๑๑๐๐๘๒๘ 
 ภาษาไทย :  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts in Philosophy 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  พธ.บ. (ปรัชญา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Philosophy) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.A. (Philosophy) 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านปรัชญา โดยมีการสอน 
มุ่งเน้นความรู้ด้านปรัชญาเสริมสร้าง ศักยภาพให้นิสิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้       
เพ่ือพัฒนาองค์กรที่เก่ียวข้องกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในปรัชญาสามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตกได้อย่างแตกฉาน 
 ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าปรัชญาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับศาสตร์
สมัยใหม่ ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและ
ปัญญา 
 
๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ เปิดสอน
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม     
ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๖. โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร  
 โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร  แ บ่ ง เป็ น ห ม ว ด วิ ช าที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ป ร ะก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต  
  ๑.๑ วิชาบังคับ    ๑๘  หน่วยกิต  
  ๑.๒ วิชาเลือก    ๑๒  หน่วยกติ  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๔  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐  หน่วยกิต  
  ๒.๒ วิชาแกนปรัชญา   ๓๓  หน่วยกิต  
  ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านปรัชญา ๓๒  หน่วยกิต  
  ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา   ๙  หน่วยกิต  
 ๓. วิชาเลือกเสรี      ๖  หน่วยกิต  
  รวมหน่วยกิต     ๑๔๐  หน่วยกิต  
 
๗. รายวิชาในหลักสูตร  
 ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา และวิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 
 

 ๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๐๔   หน่วยกิต  
       ๗.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๓๐     หน่วยกิต 
       ๗.๒.๒ วิชาแกนปรัชญา     ๓๓     หน่วยกิต 
         นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ต้องศึกษาวิชา
แกนปรัชญา จ านวน ๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  ๑๐๔ ๓๐๑   พุทธจริยศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๐๖   ปรัชญาพุทธเถรวาท   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๐๘ อภิปรัชญา     ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๐๙  ปรัชญาอินเดียโบราณ  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๑๐  ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๑๑  ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๑๒  ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๓ (๓-๐-๖) 
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  ๑๐๔ ๔๑๓  ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๑๗  ศึกษาอิสระทางปรัชญา    ๓ (๓-๐-๖) 
 
  ๗.๒.๓ วิชาเฉพาะด้านปรัชญา จ านวน ๓๒ หน่วยกิต 
                     นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ต้องศึกษา
วิชาเฉพาะด้านปรัชญา จ านวน ๓๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 
  ๗.๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา จ านวน ๙ หน่วยกิต 
           นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ต้องศึกษาวิชา
เลือกเฉพาะสาขาปรัชญา จ านวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  ๑๐๔ ๓๒๖   จริยศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๒๗  ญาณวิทยา    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๐๓  พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๐๔  พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๐๕  แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๐๗ พุทธปรัชญามหายาน   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๑๕  ปรัชญาเปรียบเทียบ   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๑๖  สัมมนาปัญหาปรัชญา   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๑๘  ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๑๙  ปรัชญาศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๒๑  ปรัชญาไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๒๕  ปรัชญาวิเคราะห์   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๑๐๔ ๔๑๔  ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๒๐  ปรัชญาหลังนวยุค   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๒๒  ปรัชญาสังคมและการเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๒๓  จริยศาสตร์ประยุกต์   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๒๔  ปรัชญาภาษา    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๒๘  สุนทรียศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๒๙  ปรัชญาคริสต์และอิสลาม   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๓๐  ปรัชญาวิทยาศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๓๑  ปรัชญาการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๓๒  ปรัชญาประวัติศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๓๓  มนุษยปรัชญา    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๔๓๔  ตรรกศาสตร์ตะวันออก   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๓๕  วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันเชิงปรัชญา   ๓ (๓-๐-๖) 
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  ๑๐๔ ๓๓๖  ปัญหาปรัชญาภาคภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๓๗  ปรัชญาจิต    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๓๘  ชีวจริยศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๓๙ ปรัชญาจิตวิทยา   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๔๐ ปรัชญาสังคมศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๑๐๔ ๓๔๑ ปรัชญาอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
 
 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือก
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือก
เสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 
๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
 ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ใช้แผนการจัดการศึกษาเหมือนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕*  (๒) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนปรัชญา)  
๑๐๔ ๓๐๘ อภิปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๑๑ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๒๗ ญาณวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านปรัชญา)  
๑๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๐๕ แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๐๗ พุทธปรัชญามหายาน  ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 
 
 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 73คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   73   
 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนปรัชญา)  
๑๐๔ ๓๐๑ พุทธจริยศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๐๖ ปรัชญาพุทธเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๑๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านปรัชญา)  
๑๐๔ ๔๑๙ ปรัชญาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๒๕ ปรัชญาวิเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา) ๓ หน่วยกิต  
 XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ๓ 
 รวมหน่วยกิต ๑๘ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนปรัชญา)  
๑๐๔ ๔๑๐ ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๑๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านปรัชญา)  

๑๐๔ ๔๐๓ พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๐๔ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๒๑ ปรัชญาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา)  
 XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ๓ หน่วยกิต  
 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX  ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
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ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนปรัชญา)  
๑๐๔ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านปรัชญา)  
๑๐๔ ๔๑๘ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนาปัญหาปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกสาขาปรัชญา) ๓ หน่วยกิต  
 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ๓ (๓-๐-๖) 
 วิชาเลือกเสรี ๓ หน่วยกิต   
 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สามารถท างานได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ (๑) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (๒) ครู/อาจารย์ (๓) พระสังฆาธิการ 
(๔) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (๕) นักวิชาการด้านภาษา (๖) พิธีกร (๗) 
นักวิชาการศาสนา (๘) นักวิชาการศึกษา (๙) เจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา (๑๐) 
อนุศาสนาจารย์ (๑๑) เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ (๑๒) เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต (๑๓) 
นักวิชาการกรมการศาสนา (๑๔) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร (๑๕) นักสังคมสงเคราะห์
ฟ้ืนฟูพัฒนาจิตใจ (๑๖) ผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๒๖ 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Social Studies 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education in Social Studies 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Ed. (Social Studies) 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคม
ศึกษา และน าความรู้ทางพุทธศาสตร์และสังคมศึกษา มาประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมแก่นิสิต โดยการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และวิชาชีพ เพ่ือการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เป็นครูสังคมศึกษาที่ดารงตนให้มี ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม พรหมวิหารธรรม 
ศีลธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๒. มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่าองค์ความรู้  และน าไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานวิชาชีพครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. สามารถประยุกต์องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางสังคมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิด วิชาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. มีจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
และสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๕. มีทักษะการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษา                 
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 
 ๖. สามารถพัฒนารูปแบบการสอน การออกแบบการสอน และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 
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๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอน 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร  แ บ่ ง เป็ น ห ม ว ด วิ ช าที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ป ร ะก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หน่วยกิต 
  ๑.๑ วิชาบังคับ      ๑๘  หน่วยกิต 
  ๑.๒ วิชาเลือก      ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   ๑๒๐  หน่วยกิต 
  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า   ๒๔  หน่วยกิต 
  ๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า    ๓๖  หน่วยกิต 
   ๒.๒.๑ วิชาบังคับ    ๒๔  หนว่ยกิต 
   ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า    ๖๐ หน่วยกิต 
   ๒.๓.๑ วิชาเอก     ๖๐  หน่วยกิต 
    ๑) วิชาบังคับ    ๔๐  หน่วยกิต 
    ๒) วิชาเลือก    ๒๐  หน่วยกิต 
 ๓. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า           ๑๕๖  หน่วยกิต 
 
๗. รายวิชาในหลักสูตร 
 ๗.๑ หมวดศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จาก ๔ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ 
หน่วยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต            
รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 
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 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       ๑๒๐   หน่วยกิต 
  ๗.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า   ๒๔   หน่วยกิต  
 นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               
ต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘ หน่วยกิต  
  ๐๐๐ ๑๔๗      พระไตรปิฎกศึกษา   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๔๘      พระวินัยปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๔๙      พระสุตตันตปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๕๐      พระอภิธรรมปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต  
  ๐๐๐ ๑๕๘      ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๕๙      เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๐      การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔  
  ๐๐๐ ๒๖๑      ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๒      ธรรมนิเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๓      งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต  
  ๐๐๐ ๑๕๑       ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑           (๒) (๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๑๕๒       ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   ๑ (๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๒๕๓       ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓           (๒) (๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๒๕๔       ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑ (๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๓๕๕       ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕           (๒) (๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๓๕๖       ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑ (๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๔๕๗       ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑ (๑-๒-๔) 
 
  ๗.๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า       ๓๖   หน่วยกิต 
                ๗.๒.๒.๑ วิชาบังคับ       ๒๔   หน่วยกิต 
  ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม   ๓ (๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู           ๓ (๒-๒-๕) 
         ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕) 
            ๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๓๐๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
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       ๒๐๐ ๓๐๗  การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน ๓ (๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   ๓ (๒-๒-๕) 
 
   ๗.๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต 
  ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓  ๒ (๐-๔-๒) 
  ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา          ๖(๐ -๑๘ -๐)
  
 ๗.๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา    ๖๐  หน่วยกิต 
        ๗.๒.๓.๑ วิชาเอก   ๔๐ หน่วยกิต 
    ๑) วิชาบังคับ  ๔๐   หน่วยกิต 
                   ๒) วิชาเลือก  ๒๐   หน่วยกิต 
  ๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต 
  ๒๐๓  ๒๐๑ สังคมสมัยใหม่             ๓ (๓-๐-๖) 
  ๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย                      ๓ (๓-๐-๖)  
  ๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์               ๓ (๓-๐-๖)  
  ๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย   ๓ (๓-๐-๖)  
  ๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖)  
  ๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๖) 
  ๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓)  
  ๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์            ๓ (๓-๐-๖)  
  ๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ  ๓ (๒-๒-๕)  
  ๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา   ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  ๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา   ๓ (๒-๒-๕) 
  ๒๐๓  ๔๑๔  ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓ (๐-๖-๖) 
 
  ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต 
  ๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ    ๒ (๒-๐-๔)  
  ๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน     ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ์     ๒ (๒-๐-๔)  
  ๒๐๓  ๔๒๐   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๒ (๑-๒-๓) 
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  ๒๐๓  ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา    ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๒๒   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๒ (๒-๐-๔)  
  ๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม   ๒ (๒-๐-๔)  
  ๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตร์อเมริกา    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตร์โลก     ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก     ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๓๓๐      การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา    ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผู้น าทางสังคม             ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๒ การวิจัยทางสังคมศึกษา    ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๖ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๗    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๘ อาเซียนศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๙   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๔๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง    ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๔๒ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา   ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒ (๑-๒-๓) 
  ๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต    ๒ (๒-๐-๔) 
 
 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องเลือกศึกษารายวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก 
หรือวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 

ชั้นปีที่  ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (๒) (๒-๐-๔) 
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 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาชีพครู (วิชาบังคับ)  
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓ (๒-๒-๕) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๐  
  ** รายวิชาข้อสอบกลาง  

ชั้นปีที่  ๑ 
 ชัน้ปีท่ี  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย   ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
000 148 พระวินัยปิฎก** ๒ (๒-๐-๔) 
000 149 พระสุตตันตปิฎก** ๒ (๒-๐-๔) 
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (๑) (๑-๒-๔) 
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 ชัน้ปีท่ี  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาชีพครู (วิชาบังคับ)  

๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู ๓ (๒-๒-๕) 
 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔ 
๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๑) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาชีพครู (วิชาบังคับ)  
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕) 

 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

 หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (วิชาเอกบังคับ)  
๒๐๓ ๒๐๑ สังคมสมัยใหม่ 

 
๓ (๓-๐-๖) 
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 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกติ ๒๒ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

000 101 มนุษย์กับสังคม** ๒ (๒-๐-๔) 
000 114 ภาษากับการสื่อสาร** ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
000 250 พระอภิธรรมปิฎก** ๒ (๒-๐-๔) 
000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 

 หมวดวิชาชีพครู  (วิชาบังคับ)  
๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕) 

 หมวดวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอกบังคับ)  
๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  
๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐   แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๑   วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๒   ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
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ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาชีพครู (บังคับ)  
๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕) 

 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวชิาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒ (๐-๔-๒) 

 หมวดวิชาเอกบังคับ   
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาสงัคม ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสงัคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓) 

 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 

 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาชีพครู   
๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓ (๒-๒-๕) 
 หมวดวิชาเอกบังคับ   
๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร ์  ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา   
๒๐๓ ๓๑๙ ศาสนาสัมพนัธ ์ ๒ (๒-๐-๔) 

 วิชาเลือกเสรี  ๒  หน่วยกิต  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
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ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๖ (๐-๑๘-๐) 
 รวมหน่วยกิต ๖ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเอกบังคับ   
๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาทางสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ๓ (๐-๖-๖) 

 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
๒๐๓ ๔๒๐ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๓ ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๓ ๔๒๒ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีและความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔) 
 วิชาเลือกเสรี ๔ หน่วยกิต  
 xxx xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ๒ (๒-๐-๔) 
 xxx xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ๒ (๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถท างานได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ดังนี้ ครูสอนสังคมศึกษา และวิชาที่ เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กัน ครูสอน
สังคมศึกษาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน อาชีพเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑ 
 ภาษาไทย  :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Teaching Thai Language 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  ค.บ. (การสอนภาษาไทย) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education (Teaching Thai Language) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Ed. (Teaching Thai Language) 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษา และทักษะในการใช้
ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
และวิชาชีพ เพ่ือการสื่อสารท างานร่วมกับคนอ่ืนและถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย 
 ๒. มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข และการสื่อสาร
เทคโนโลยี 
 ๓. สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. สามารถน าความรู้ทางภาษาไทยไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. เป็นผู้น าด้านการสอนภาษาไทยที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม 
 ๖. มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๗. มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 
๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอน 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓8686                คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม   
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษา ไม่เกิน ๘ ปี มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต 
 
๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร  แ บ่ ง เป็ น ห ม ว ด วิ ช าที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ป ร ะก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
  ๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า         ๓๐  หน่วยกิต 
        ๖.๑.๑  วิชาบังคับ                                ๑๘  หน่วยกิต 
        ๖.๑.๒  วิชาเลือก                                ๑๒  หน่วยกิต 
  ๖.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า         ๑๒๐  หน่วยกิต 
   ๖.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
   ๖.๒.๒ วิชาชีพครู                   ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกติ 
         ๖.๒.๒.๑ วิชาบังคับ                          ๒๔   หนว่ยกิต 
         ๖.๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ๑๒  หน่วยกิต 
   ๖.๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา          ไม่น้อยกว่า     ๖๐   หน่วยกิต   
          ๖.๒.๓.๑ วิชาเอก                             ๖๐  หน่วยกิต 
            ๑) วิชาบังคับ                         ๔๐   หน่วยกิต 
                   ๒) วิชาเลือก                          ๒๐  หน่วยกิต 
  ๖.๓ วิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า                    ๖   หน่วยกิต 
               รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า        ๑๕๖  หน่วยกิต 
 
๗. รายวิชาในหลักสูตร 
  ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                 ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จาก ๔ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะต้อง
ศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่ 
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  ๗.๑.๑ วิชาบังคับ  จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
  ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป          ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา      (๒)(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น                           ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป                               ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น         ๒ (๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น         ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย                ๒ (๒-๐-๔) 

  ๗.๑.๒ วิชาเลือก    จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
  ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๖   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม   ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา    ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 

    ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล ๒ (๒-๐-๔) 
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  ๗.๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒๐  หน่วยกิต              
            ๗.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต   
             นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
   ก. กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต  
   ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) 
   ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต  
   ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔  
   ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ   ๒ (๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
   ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต  
   ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑    (๒) (๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔) 

 

   ๗.๒.๒ วิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า    ๓๖   หน่วยกิต  
         ๗.๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔  หน่วยกติ  
 ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม  ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู          ๓ (๒-๒-๕) 
        ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสตูร    ๓ (๒-๒-๕) 
           ๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรยีน  ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๓๐๖  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
      ๒๐๐ ๓๐๗  การวัดประเมินการเรียนรู้และคณุภาพของผู้เรยีน ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๓๐๘  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓ (๒-๒-๕) 
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          ๗.๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒  หน่วยกิต  
 ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
 ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
 ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓  ๒ (๐-๔-๒) 
 ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               ๖ (๐-๑๘-๐) 
 

      ๗.๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า   ๖๐  หน่วยกิต 
         ๗.๒.๓.๑ วิชาเอก   ๖๐  หน่วยกิต 

   ๑) วิชาบังคับ  ๔๐ หน่วยกิต 
๒๐๔  ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๒๐๔ หลักภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๗ คติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๑๔ บัณฑิตนิพนธ์ทางการสอนภาษาไทย ๓ (๐-๖-๖) 

๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต 
๒๐๔  ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๑๘ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๑๙ ทักษะภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์ส าหรับรายการ

วิทยุและโทรทัศน์ 
๓ (๓-๐-๖) 
 

๒๐๔  ๔๒๐ ส านวนไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
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๒๐๔  ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมสมัยใหม่ ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๖ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒ (๒-๐-๔) 

๒๐๔  ๔๒๗ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย ๒ (๑-๒-๓) 

 
 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ต้องเลือกศึกษารายวิชาเอก หรือวิชาการสอน
วิชาเอก หรือวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 

 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๘  หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  
      ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๑  หน่วยกิต  

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๖  หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

 
(๒) (๑-๒-๔) 
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ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๘  หน่วยกิต  
  ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
     ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓ (๒-๒-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๒๐ 
      () ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๐ หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒ หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๗ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ หน่วยกิต  

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
       ()  ไม่นับหน่วยกิต  **รายวิชาข้อสอบกลาง 
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ชั้นปีที่ ๒  

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๑๔  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๖  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๓  หน่วยกิต  
     ๒.๓.๑ วิชาเอกบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๔ ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 

                   

     () ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๔  หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒ (๒-๐-๔) 
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ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๔  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก** ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๑  หน่วยกิต  
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๑  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๙  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๒๐๔ หลักภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  
๒๐๔  ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
                       () ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 

 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๑  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๘  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ หน่วยกิต  
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ 

 
๒ (๐-๔-๒) 
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ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๔  หน่วยกิต  
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๔  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๑๑  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๗ คติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒) วิชาเลือก  ๓  หน่วยกิต  
๒๐๔  ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒  

 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๐  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

  ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๖  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๑๔  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  
๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น ๒ (๒-๐-๔) 

 ๓. วิชาเลือกเสรี  ๒  หน่วยกิต  
xxx  xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
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ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๖  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต  
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๖ (๐-๑๘-๐) 
 รวมหน่วยกิต ๖ 

 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ---  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ---  หน่วยกิต  
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๖  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๔๑๔ บัณฑิตนิพนธ์ทางการสอนภาษาไทย ๓ (๐-๖-๖) 
 ๒) วิชาเลือก  ๑๓  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๔๑๘ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรคส์ าหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๒๐ ส านวนไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ๒ (๒-๐-๔) 

 ๓. วิชาเลือกเสรี  ๔  หน่วยกิต  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ (๒-๐-๔) 
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
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๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สามารถประกอบวิชาชีพครู และ
สามารถสอบท างานราชการในต าแหน่ง ก.พ. ก าหนดว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต หรือท างานอ่ืนได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถเข้าท างานในหน้าที่ต่างๆ ได้
ดังนี้ (๑) ครูสอนภาษาไทย และวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน (๒) ครูสอนภาษาไทยทั้งใน
หน่วยงานราชการและเอกชน (๓) ครูสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ (๔) ประกอบ
อาชีพอิสระที่เก่ียวกับภาษาไทย (๕) เป็นบุคลากรทางการศึกษา 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร    
 รหัสหลักสูตร  :    ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๐๔   
 ภาษาไทย  :    พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Arts Program in English  
 
 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม (ไทย)   :  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   
 ชื่อย่อ (ไทย)   :  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (English)  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.A. (English)  
 
 ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร       
   เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยมี
การสอนทั้งทฤษฎีและ หลักการพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือพัฒนาองค์กรที่เก่ียวข้องกับตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร        
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ     
 ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ    
 ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 
๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
 ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอน 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐     
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ๓. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  มีมติเห็นชอบในการประชุม                
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐          
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 ๔. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการ
ประชุม ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    
 ๕. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  
๖. โครงสร้างหลักสูตร   
 ๑. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๐ หน่วยกิต  
 ๒. โครงสร้างหลักสูตร     
  ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ๓๐  หน่วยกิต        
   ๑.๑ วิชาบังคับ                    ๑๘     หน่วยกิต           
   ๑.๒ วิชาเลือก                         ๑๒    หน่วยกิต       
  ๒) หมวดวิชาเฉพาะ                               ๑๐๔  หน่วยกิต     
   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา      ๓๐  หน่วยกิต     
   ๒.๒ วิชาแกนภาษาอังกฤษ    ๓๓  หน่วยกิต  
   ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ       ๓๒      หน่วยกิต  
   ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ      ๙       หน่วยกิต  
  ๓) วิชาเลือกเสรี            ๖  หน่วยกิต  
    รวม                ๑๔๐     หน่วยกิต  
 
๗. รายวิชาในหลักสูตร  
 ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ๓๐  หน่วยกิต        
  ๗.๑.๑ วิชาบังคับ                   ๑๘    หน่วยกิต           
  ๗.๑.๒ วิชาเลือก                  ๑๒    หน่วยกิต       
 ๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ                     ๑๐๔  หน่วยกิต  
  ๗.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต    
   ๗.๒.๒ วิชาแกนภาษาอังกฤษ       ๓๓  หน่วยกิต  
 ๓๐๒ ๓๐๑  โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ          ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๐๒  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๐๓  โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ       ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๐๔  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๐๕  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๐๖  การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน          ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๐๗  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์        ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๐๘  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ       ๓ (๓-๐-๖)  
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 ๓๐๒ ๔๐๙  การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน       ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๑๐  การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรส านักงาน    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๒ ๔๑๑  การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ      ๓ (๓-๐-๖)     
 
              ๗.๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  ๓๒  หน่วยกิต  
 ๓๐๒ ๓๑๒    การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๑๓  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดีอังกฤษ      ๓ (๓-๐-๖)      
 ๓๐๒ ๓๑๔    การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๑๕  หลักการแปล             ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๑๖  การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ          ๒ (๒-๐-๔)  
 ๓๐๒ ๓๑๗  ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์      ๓ (๓-๐-๖)                    
 ๓๐๒ ๔๑๘  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน        ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๑๙  สถานที่ส าคัญทางศาสนาในประเทศไทย      ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๒๐  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๒๑  ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย      ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๒๒  ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นพิธีกร         ๓ (๓-๐-๖)    
 
       ๗.๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  ๙  หน่วยกิต  
 ๓๐๒ ๓๒๓  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๒๔  การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ          ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๒๕  สัมมนาภาษาอังกฤษ        ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๒๖  การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๔๒๗  สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ      ๓ (๓-๐-๖)  
 ๓๐๒ ๓๒๘  การแปลระดับสูง           ๓ (๓-๐-๖)                                                                
 ๓๐๒ ๓๒๙  การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน      ๓ (๓-๐-๖)     
 ๓๐๒ ๔๓๐  การแปลแบบล่าม                   ๓ (๓-๐-๖)                                                                 
 ๓๐๒ ๓๓๑  ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ          ๓ (๓-๐-๖)                                                      
 ๓๐๒ ๔๓๒  ระบบค าและประโยคของภาษาอังกฤษ          ๓ (๓-๐-๖)                                            
 ๓๐๒ ๔๓๓  ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ         ๓ (๓-๐-๖)    
 ๓๐๒ ๔๓๔  วรรณคดีอังกฤษระดับสูง          ๓ (๓-๐-๖)      
      
 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต          
  นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖                   
หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
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๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
 ชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ใช้แผนการจัดการศึกษาเหมือนกับหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๐๑ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๓๐๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๓๐๕ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๑๒ การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๓๑๓ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดีอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๓๑๕ หลักการแปล  ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๓๑ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๐๓ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๓๐๔ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่ ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๑๔ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๓๑๖ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ๒ (๒-๐-๔) 
๓๐๒ ๓๑๗ ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์  ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๒๔ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๑๘ 
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ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๔๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๐๖ การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๐๗ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๐๙ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๑๘ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๑๙ สถานที่ส าคัญทางศาสนาในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๒๗ สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเลือกเสรี  
๒๐๓ ๔๓๐ ภาษาอังกฤษส าหรับครู ๓ (๓-๐-๖)  
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 

 
ชั้นปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๑๐ ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรส านักงาน ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๑๑ การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๒๐ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๒๑ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นพิธีกร  ๓ (๓-๐-๖)  
 หมวดวิชาเลือกเสรี ๓ หน่วยกิต  
 XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ๓ (๓-๐-๖)  
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
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๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา           
 ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอบบรรจุเข้าท างานใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เป็นข้าราชการ ครู อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
เป็นนักคิด นักเขียน ล่าม นักแปล นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักวิชาการอิสระ นักเผยแผ่ ไกด์  
การท่องเที่ยว นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ แฮร์โฮสเตร์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๓๗๒๔ 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor  of  Political  Science  Program 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  รัฐศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  ร.บ. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Political Science 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Pol.Sc. 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 มุ่งสร้างบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้น า 
ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และการ
เสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความ
เสียสละ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสังคม 
 ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐศาสตร์ สามารถบูรณาการเข้า
กับหลักพุทธธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้  และพัฒนาทักษะเพ่ือ
การแก้ปัญหาของสังคม 
 ๔. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ ภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงให้
สังคมมีคุณภาพ ยอมรับความแตกต่าง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความสามารถใน
การสื่อสารได้อย่างทันสมัย 
 
๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนภาคการศึกษาที่  ๑                      
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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 ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร  แ บ่ ง เป็ น ห ม ว ด วิ ช าที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ป ร ะก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 ๖.๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
  ๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต 
  ๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒  หน่วยกิต 
 ๖.๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต 
  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต 
  ๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร์    ๓๓  หน่วยกิต 
  ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์   ๓๒  หน่วยกิต 
  ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์  ๙  หน่วยกิต 
 ๖.๓ วิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต 
 
๗. รายวชิาในหลักสูตร 
 ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
  ๗.๑.๑ วิชาบังคับ    ๑๘  หน่วยกิต 
  ๗.๑.๒ วิชาเลือก    ๑๒  หน่วยกิต 
 ๗.๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต 
  ๗.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต 
  ๗.๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร์   ๓๓  หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๒๐๑  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๒๐๒  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๐๔  ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๐๕  การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๐๖  ทฤษฎีการเมือง      ๓ (๓-๐-๖)  
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 ๔๐๑ ๓๐๗  การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๐๘  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๐๙  ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๑๐  สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๑๑  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)  
 
  ๗.๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์  ๓๒  หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๓๑๒  อาเซียนศึกษา      ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๑๓  พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๑๔  การเมืองกับนโยบายสาธารณะ    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๓๑๕  การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๑๖  การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์    ๓ (๐-๖-๖)  
 ๔๐๑ ๔๑๗  กฎหมายปกครอง     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๑๘  กฎหมายอาญา      ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๑๙  โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๒๐  การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๒๑  ขบวนการทางการเมืองและสังคม    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๒๒  สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย  ๒ (๒-๐-๔)  
 ๔๐๑ ๒๒๓  การเมอืงการปกครองกับพระพุทธศาสนา           (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๑ ๒๒๔  รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา         (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๑ ๓๒๕  รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา           (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๑ ๓๒๖  สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา           (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๑ ๔๒๗  ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา           (๒) (๒-๐-๔)  
 
  ๗.๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๒๘  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๒๙  กฎหมายลักษณะพยาน     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๐  การเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียน  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๑  การพัฒนาระบบราชการไทย    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๒  การต่อต้านการทุจริต     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๓  เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๔  จิตวิทยาการเมือง     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๕  แนวคิดทางการเมืองของนักคิดส าคัญในตะวันออก  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๖  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๗  การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๓๘  พฤติกรรมทางการเมือง     ๓ (๓-๐-๖)  
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 ๔๐๑ ๔๓๙  การเมืองกับธุรกิจ     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๔๐  ชนชั้นน าทางการเมือง     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๔๑  สันติวิธีและสมานฉันท์     ๓ (๓-๐-๖)  
 
 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
 

ชั้นปีที่  ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ 
๐๐๐ ๒๑๒ 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
มนุษย์กับอารยธรรม 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  วิชาเฉพาะสาขา   
401 207 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๗ 
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ชั้นปีที่  ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
000 148 พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 149 พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๘ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัยเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  

๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
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 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกนรัฐศาสตร์  
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๗ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

000 101 มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
000 114 ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
000 250 พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐   แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๑   วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๒   ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
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ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒ -๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์)  
๔๐๑ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๐๕ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)  
๔๐๑ ๓๑๒ อาเซียนศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๒๒๓ การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐ -๔) 
๔๐๑ ๒๒๔ รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐ -๔) 
๔๐๑ ๓๒๕ รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐ -๔) 
๔๐๑ ๓๒๖ สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐ -๔) 
 รวมหน่วยกิต ๑๒ 
 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์)  
๔๐๑ ๓๐๖ ทฤษฎีการเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๐๗ การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๐๘ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๐๙ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)  
๔๐๑ ๓๑๓ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ เลือกตั้ง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๑๔ การเมืองกับนโยบายสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๑๕ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดม มวลชน  ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
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ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์)  
๔๐๑ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)  
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๒๐ การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๒๑ ขบวนการทางการเมืองและสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์) ๖ หน่วยกิต ๖ 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์)  
๔๐๑๔๑๐ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐศาสตร์)  
๔๐๑ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์  ๓ (๐-๖-๖) 
๔๐๑ ๔๑๙ โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๒๒ สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๑ ๔๒๗ ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์) ๓ หน่วยกิต ๓ 
 วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ 
 รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 
๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเป็นปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานในสังกัดส านักงานข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร และ
ต ารวจ พนักงานฝ่ายบุคคลของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ นักการเมือง นักวิชาการศึกษา 
นักปกครอง ผู้จัดการทั่วไป เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration Program 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  รป.บ. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Public Administration 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.P.A. 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม 
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด าเนินชีวิต มีภาวะผู้น า ตระหนักถึงอุดมการณ์
ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้
ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ประพฤติตนประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วน สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ปัญหาของ
ตนเองและส่วนรวมได้ 
 ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐประศาสนศาสตร์และ              
บูรณาการหลักพุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร 
ชุมชน และสังคม 
 ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ ทาง              
รัฐประศาสนศาสตร์และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม 
 ๔. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารกับผู้คน
ต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑. ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               
เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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 ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุม             
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร  แ บ่ ง เป็ น ห ม ว ด วิ ช าที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ป ร ะก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
   ๑.๑ วิชาบังคับ       ๑๘  หน่วยกิต 
   ๑.๒ วิชาเลือก       ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต 
   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์    ๓๓  หน่วยกิต 
   ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๒  หน่วยกิต 
   ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙  หน่วยกิต 
  ๓. วิชาเลือกเสรี        ๖  หน่วยกิต 
 
๗. รายวิชาในหลักสูตร  
 ๗.๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
  ๗.๑.๑ วิชาบังคับ      ๑๘  หน่วยกิต 
  ๗.๑.๒ วิชาเลือก      ๑๒  หน่วยกิต 
 ๗.๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หน่วยกิต 
  ๗.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา       ๓๐  หน่วยกิต 
  ๗.๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓๓  หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๒๐๒  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๒  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๓  องค์การและการจัดการในภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน   ๓ (๓-๐-๖)  
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 ๔๐๒ ๓๐๕  การบริหารทรัพยากรมนุษย์    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๖  การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๗  การบริหารการพัฒนา     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๐๘  การบริหารโครงการ     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๐๙  พฤติกรรมองค์การ     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๑๐  การบริหารเชิงกลยุทธ์     ๓ (๓-๐-๖)  
 

   ๗.๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๑๗  กฎหมายปกครอง     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๑๘  กฎหมายอาญา      ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๑๑  การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๑๒  การบริหารองค์กรภาครัฐ     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๑๓  จริยธรรมทางการบริหาร     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๓๑๔  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๑๕  ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๑๖  การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๐-๖-๖)  
 ๔๐๒ ๔๑๗  วิทยาการการบริหารสมัยใหม่    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๑๘  การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๑๙  สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔)  
 ๔๐๒ ๒๒๐  พุทธธรรมกับการบริหาร     (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๒ ๒๒๑  รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๒ ๓๒๒  รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๒ ๓๒๓  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ   (๒) (๒-๐-๔)  
 ๔๐๒ ๔๒๔  ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา           (๒) (๒-๐-๔)  
 

   ๗.๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๓๐๔  ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๒๘  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๑ ๔๒๙  กฎหมายลักษณะพยาน     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๒๕  ประชาคมอาเซียนศึกษา     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๒๗  หลักการกระจายอ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๒๘  เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๒๙  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๐  ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๑  การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๒  การบริหารความเสี่ยง     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๓  การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖)  
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 ๔๐๒ ๔๓๔  กฎหมายแรงงาน     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๕  การศึกษาค้นคว้าตาราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๖  ดิจิตอลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๗  สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๘  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๓๙  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๔๐  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มใน 
   ในบริบททางสังคม     ๓ (๓-๐-๖)  
 ๔๐๒ ๔๔๑  การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖)  
 

 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 

ชั้นปีที่  ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๔ 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 115คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   115   
 

ชั้นปีที่  ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
000 148 พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 149 พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๘ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติและการวิจัยเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  

๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
๒ (๒-๐-๔) 
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 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๑ ๒๐๒ 
402 409 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๐ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   

000 101 มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
000 114 ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
000 250 พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐   แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๑   วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๒   ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๖ 
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ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  (๒) (๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๑๒  
 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
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ชั้นปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๘ การจดัการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์) ๖ หน่วยกิต ๖ 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๐-๖-๖) 
๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์)  
 XXXXXX XXXXXX   ๓ (๓-๐-๖) 
 วิชาเลือกเสรี  จ านวน ๖ หน่วยกิต ๖ 
 รวมหน่วยกิต ๒๐  
 
๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 การประกอบอาชีพผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สามารถเป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอ่ืนๆ เป็นข้าราชการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นข้าราชการทหาร และตารวจ เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๘๑๘๕๑๑๐๑๐๙๑ 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  นิติศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  น.บ. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Laws 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  LL.B. 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้าน
การจัดการตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ                  
บนพ้ืนฐานของแนวคิด “พัฒนาความรู้ เคียงคู่คุณธรรม เป็นผู้น าด้านกฎหมาย” พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
และประเทศต่อไป 
 
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑ .เพ่ือผลิตบุ คลากรทางด้านนิติ ศาสตร์ ให้ มี ความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแขนงต่างๆ และสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับไป
ประยุกต์ให้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและรับผิดชอบ
ในการช่วยเหลือสังคม การพัฒนาสังคม โดยการช่วยปกป้องพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้การช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์
ของผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้  ให้มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ
กฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนรวมทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนรวมในการ
ปกครองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมาย ตลอดจนฝึกฝนให้สามารถใช้วิชา
กฎหมายให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณี  โดยรู้จักใช้เหตุ ผล เข้าใจ สาระผลส าคัญและ
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เจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งสามารถน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ไป
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง พัฒนาสังคมส่วนรวม 
 ๔. เพ่ือผลิตบุคลลากรทางด้านนิติศาสตร์ส าหรับคณะสงฆ์ เนื่องจากคณะสงฆ์ยัง
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์ และเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีมติเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓. คณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๕. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเอก (เฉพาะด้าน) วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วน
จ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๑๔  หน่วยกิต 
  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา    ๑๕  หน่วยกิต 
  ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน     ๙๙  หน่วยกิต 
        ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ด้านนิติศาสตร์  ๑๐  หน่วยกิต 
        ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร์   ๘๙  หน่วยกิต 
 ๓. วิชาเลือกเสรี        ๖  หน่วยกิต 
   รวม      ๑๕๐  หน่วยกิต 
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๗. รายวิชาในหลักสูตร 
 ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
 ๗.๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๑๔  หน่วยกิต 
  ๗.๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา      ๑๕  หน่วยกิต 
  ๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน       ๙๙  หน่วยกิต 
   ๗.๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ด้านนิติศาสตร์ ๑๐ หน่วยกิต 
 ๔๐๘ ๒๐๑  นิติปรัชญาแนวพุทธ     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๐๒  กฎหมายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๐๓  กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย    ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๔๐๔  หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมส าหรับนักกฎหมาย  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๔๐๕  สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ    ๒ (๒-๐-๔) 
 
   ๗.๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ ๘๙ หน่วยกิต 
 ๔๐๘ ๒๐๖  หลักกฎหมายมหาชน     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๒๐๗  หลักกฎหมายเอกชน     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๒๐๘  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๒๐๙  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๓๑๐  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๑    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและกฎหมายที่ดิน    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๓๑๒  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด การจัดการ 
   งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๓  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๔  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  
   จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์  
   ประนีประนอมยอมความ การพนัน ขันต่อ   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๕  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๖  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๗  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๘  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๑๙  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัทและสมาคม ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๒๐  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๒๑  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๓๒๒  กฎหมายอาญา ๑     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๓๒๓  กฎหมายอาญา ๒     ๓ (๓-๐-๖) 
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 ๔๐๘ ๔๒๔  กฎหมายอาญา ๓     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๒๕  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๒๖ กฎมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๒๗  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๒๘  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๒๙  กฎหมายลักษณะพยาน     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๓๐  กฎหมายการคลัง     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๔๓๑  กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ   ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๔๓๒  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณา 
   ความอาญาในศาลแขวง     ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๘ ๔๓๓  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๓๔ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๓๕  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๓๖  กฎหมายภาษีอากร     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๓๗  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๓๘  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธี 
   พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๓๙  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๐  การว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖) 
 
 ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 ๔๐๘ ๔๔๑  สิทธิมนุษยชน      ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๒  การสืบสวนและสอบสวน     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๓  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๔  กฎหมายศุลกากร     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๕  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
   สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๖  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๗  กฎหมายการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและ 
   วิธีพิจารณาคดีครอบครัว     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๘  กฎหมายอาเซียน     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๔๙  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๐  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๑  กฎหมายรัฐสภา      ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๒  กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๓  กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง   ๓ (๓-๐-๖) 
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 ๔๐๘ ๔๕๔  กฎหมายทหาร      ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๕  กฎหมายอุตสาหกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๖  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๗  กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๘ ๔๕๘  นิติเวชศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 

 
๘. แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 

ชั้นปีที่  ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๔ 
 

ชั้นปีที ่ ๑ 
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
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 ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (๒) (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ (๒) (๒-๐-๔) 
000 148 พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๖ 
 

ชั้นปีที่  ๒ 
 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)   

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี  (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ  (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ  (๒) (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาด้านนิติศาสตร์  
๔๐๘ ๒๐๖ หลักกฎหมายเอกชน  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๒๐๗ หลักกฎหมายมหาชน  ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔) 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔) 
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 รวมหน่วยกิต ๑๔ 
ชั้นปีที่  ๒ 

 ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  (๑) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  
๔๐๘ ๒๐๑ นิติปรัชญาแนวพุทธ  ๒ (๒-๐-๔) 

 หมวดวิชาด้านนิติศาสตร์  
๔๐๘ ๒๐๘ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๒๐๙ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๓๑๐ กฎหมายอาญา ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๓๑๐ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๑๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและกฎหมายที่ดิน ๓ (๓-๐-๖) 

 หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐   แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๑   วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔) 
sp ๑๑๒   ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๑๗ 
 

ชั้นปีที่ ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  
๔๐๘ ๓๐๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์   ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาด้านนิติศาสตร์  
๔๐๘ ๓๑๒ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดฯ   ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๑๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๑๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อจ้างแรงงานฯ  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๑๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๑๖ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า  ๒ (๒-๐-๔) 
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ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๔๐๘ ๓๑๗ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๑๘ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๑๙ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัทและสมาคม  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๒๓ กฎหมายอาญา ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
ชั้นปีที่ ๓  

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (๑) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  
๔๐๘ ๓๐๓   กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๔๐๔ หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมส าหรับนักกฎหมาย  ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาด้านนิติศาสตร์  
๔๐๘ ๓๒๐ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๒๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๓๒๔ กฎหมายอาญา ๓  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๓๒๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๓๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๓๐ กฎหมายการคลัง  ๒ (๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  (๑) (๑-๒-๔) 
 หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  
๔๐๘ ๔๐๕ สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ  ๒ (๒-๐-๔) 
 หมวดวิชาด้านนิติศาสตร์  
๔๐๘ ๔๒๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
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ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๔๐๘ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๓๑ กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๔๓๒ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๘ ๔๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๓๔ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๓๘ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีใน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
๓ (๓-๐-๖) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาด้านนิติศาสตร์  
๔๐๘ ๔๓๕ กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๓๖ กฎหมายภาษีอากร  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๓๗ กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๓๙ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๘ ๔๔๐ การว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย  ๓ (๓-๐-๖) 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  
๔๐๘ ๔๕๖ ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  ๓ (๓-๐-๖) 
Xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx  ๓ (๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
๙. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถที่จะด ารงสมณเพศหรือด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการได้ และสามารถท างานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
กล่าวคือ ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ข้าราชการอัยการ เจ้า
พนักงานต ารวจ  ทนายความ นิติกรในส่วนงานของภาครัฐ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย  ผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์
สาขานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา อาชีพอ่ืนๆ หลังจากส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์แล้ว สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาปรัชญา 

 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ
การศกึษา 

๑ พระมหาภริัฐกรณ ์อ สมุาลี/
พันนาวา 
 

อาจารย์ พธ.ด. (พระพทุธศาสนา) 
พธ.ม. (ภาษาบาล)ี 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ป.ธ.๙ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2560 
2549 
2546 
2546 

๒ พระมหาพิสฐิ  วิสิฎฐฺปญฺโญ/
สืบนิสัย 

อาจารย์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙ 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
กองบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์ไทย 

2552 
2544 

๓ พระมหาโยธนิ โยธิโก/ปัดชาส ี
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พธ.ด. (พระพทุธศาสนา) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
ศศ.ม. (จารกึภาษาไทย)  
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ.๙ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2562 
2548 
2548 
2543 
2546 

๔ พระมหาณฐัพันธ์  
สุทสฺสนวิภาณ/ีหาญพงษ์ 

อาจารย์ พธ.ด. (ปรัชญาา) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพทุธศาสนา) 
ป.ธ. ๔ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2562 
25๕9 
25๕8 
๒๕๖๒ 

๕ พระมหาส ารอง สญญฺโต/ 
แสงทอง 

อาจารย์ พธ.ด. (พระพทุธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพทุธศาสนา) 
ป.ธ ๓ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2562 
2556 
2552 
2561 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ พระครูปริยัตธิรรมวงศ์  

(สุพล ธมฺมว โส/แสนพงษ์) 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พธ.ด. (พระพทุธศาสนา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 
ป.ธ. ๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2558 
2544 
2539 
2535 

๒ พระมหาปพน 
กตสาโร/แสงย้อย 
 

อาจารย์ พธ.ด. (ปรัชญา) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
University  of  Madras, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2562 
2543 
2540 

๓ พระมหาประทีป สญญฺโม/
พรมสิทธิ ์

อาจารย์ พธ.ด. (พระพทุธศาสนา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 
ป.ธ. ๗  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2561 
2547 
2538 
2534 

๔ นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พธ.ด. (ปรัชญา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
พ.ม.  
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก โ ร ง เ รี ย น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 

2562 
2548 
2534 

 
2534 

๕ พระสมบัตร ฐิตญาโณ/ 
สุขประเสริฐ 

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

R.T.M. Nagpur University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2559 
2549 
2546 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 129คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   129   
 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                                                                       

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ พระครูคมัภีร์ธรรมานุวตัร 

(ณัฐพล เกตุธมโฺม/โพไพ) 
 

อาจารย์ ปร.ด. (ภาษาไทย) 
กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 
ป.ธ. ๔ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๖๐ 
254๕ 
๒๕๔๔ 
2540 

๒ พระรชต กตปุญฺโญ/มาสอน อาจารย์ ค.ม. (หลักสตูรและการสอน) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2552 
2549 

๓ พระมหาศรายุทธ  
สมนฺตปาสาทิโก/เจตรา 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
พธ.บ. การสอนภาษาไทย 
ป.ธ. ๓ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2559 
2556 

๔ พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี/ 
บุดดานาง 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 
ป.ธ.๖  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2561 
2559 

๕ นายนิพนธ ์ เหลาหา อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา) 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

2555 
2535 
2524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ นายอนุสรณ์ นางทะราช   ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน 
ค.บ. (ประถมศกึษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยครูเลย 

2548 
2537 

๒ นายบุญส่ง นาแสวง อาจารย์ ศษ.ม. (สังคมศึกษา 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2549 
2532 

๓ นายสิทธิพล เวียงธรรม อาจารย์ กศ.ม. (สังคมศกึษา 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

2548 
2528 

๔ นางสาวพันทิวา ทับภูม ี อาจารย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ส.ม. (โภชนาศาสตรเ์พื่อสขุภาพ) 
วท.บ. (โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2561 
2558 
2556 

๕ นายชอบ  ดีสวนโคก 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

M.A. (History & Archaeology) 
 
พธ.บ. (สังคมสงเคราะห์) 
ป.ธ. ๕ 

TheMaharajaSayajirao 
University Of Baroda, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2519 
 

2516 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓130130                คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ พระมหาสมชาย   

กิตฺติปญฺโญ/จนัทร์หอม 
อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ. ๗  

University of Mysore, India, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2557 
2539 

๒ พระมหาสมพงษ์ 
ปญฺญาธโร/ประภาวะนัง 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ. ๕  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2549 
2546 

๓ นายชยันต์ บญุพิโย อาจารย์ M.A. (English) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ.๖  

university of Pune, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2541 
2538 

๔ นางดิปติ วิสทุธางกูร
  

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (English)  
MFA. (Art Criticism) 
M.A. (English)  
B.A. (English Major)     

Tezpur University 
Maharaja Sayajirao University, India 
University of Pune, India 
Cotton College, Assam, India   

2547 
2540 
2538 
2536 

๕ พระมหาประกาศ   
อาภากโร/ไชยราช 
รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

อาจารย์ M.A. (English Literature) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ.๕  

University of Pune, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2549 
2546 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
๑ พระครูสุตธรรมภาณี

(ส านวน โอภาโส/ใยแก้ว) 
ผู้ช่วย 

ศาสตราารย์ 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
ป.ธ. ๓  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2544 
2535 

๒ พระมหาส าราญ   
กมฺมสุทโธ/โพธิ์กลาง  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (English) 
M.A. (Linguistics) 
M.A. (Pol.) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ป.ธ. ๖  

University of Pune, India 
University of Pune, India 
Tilak Maharashtra University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2549 
2546 
2547 
2542 
2542 

๓ นายบุรินทร์ ภู่สกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Political Science) 
M.A. (Political Science) 
B.A. (Politics)  
ป.ธ. ๓  

Marathwada University, India 
Marathwada University, India 
University of Poona, India 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2527 
2523 
2521 

๔ นายประกอบ มีโคตรกอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2541 
2536 

๕ นายสุธิพงษ์  สวัสด์ิทา 
 

อาจารย์ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (สังคมวทิยา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2559 
2548 
2543 
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คณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

 
 
 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ นายนิเทศ  สนั่นนาร ี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
M.A. (Public Administration) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณฯ 
Madras Christian College,India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2559 
2540 
2536 

๒ นางเรียงดาว  ทวะชาลี 
รก.ผู้อ านวยการ 
ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น  

อาจารย์ รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
M.B.A. (บริหารธุรกิจ) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2556 
2551 
2538 

๓ นายภูษิต ปุลันรมัย์ 
 

อาจารย์ พธ.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)์ 
พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
ป.ธ. ๙ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2560 
2557 
2553 

๔ นายสวาท  ฮาดภักด ี
 

อาจารย์ พธ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2557 
2554 

๕ นายทรงพล โชตกิเวชกุล อาจารย์ พธ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (การปกครอง) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2557 
2553 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ พระครูปริยัติสารการ  

(ถวิล จตฺตมโล/พลเตมา) 
อาจารย์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
ร.ม. (รฐัศาสตร์) 
ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
2559 
2553 
2546 
2556 
2542 

๒ นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร 
 

อาจารย์ น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2547 
2547 
2536 

๓ นายปรัชญา  
มีโนนทองมหาศาล 
 

อาจารย์ Ph.D. (Political Science) 
Ph.D. (Social Science) 
น.ม. (นติิศาสตร์) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

Magadh University 
Magadh University 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2554 
2556 
2550 
2535 

๔ นายวิศร์ อัครสนัตตกิุล อาจารย์ Ph.D. (Social Science) 
น.ม. (นติิศาสตร์) 
กศ.ม. (การศกึษา 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

Magadh University 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

2553 
2547 
2539 
2524 

๕ นายชยพัทธ์ ยางศร ี
 

อาจารย์ น.ม. (นติิศาสตร์) 
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
        ในกระบวนการยุติธรรม) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ศษ.บ.(บริหารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2541 

 
2557 
2552 
2528 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓132132                คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/สาขา ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยั ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
๑ พระมหาดาวสยาม 

วชิรปญฺโญ/กล้าลอด 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Phil & Theravada) 
M.A. (Sanskrit) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 
พธ .บ.  (ศาสนา) 
ป.ธ.๖  

SampurnanandaSanskrit University,India 
Banaras Hindu University India ,India 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๗ 

๒ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ/ 
วันยาว 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
พธ.ม (พระพุทธศาสนา) 
พธ .บ.  (รัฐศาสตร์) 
ป.ธ. ๔ 

University of Delhi, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 

๓ นายอดุลย ์หลานวงค์ 
 

อาจารย์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) 
ป.ธ.๙ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2562 
2553 
2549 

๔ พระครูสุธีคัมภีรญาณ 
(ประมวล ฐานทตฺโต/ 
บุลาลม) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ Ph.D. (Pali& Buddhist Studies) 

M.A. (Pali & Buddhist Studies) 
พธ.บ. (ภาษาไทย) 
ป.ธ.๖  

Banaras Hindu University, India 
Nagpur University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๙ 

๕ พระโสภณพัฒนบัณฑติ  
(สุกันยา อรุโณ/ 
ฮาดภักดี) รองอธิการบดี
วิทยาเขตขอนแก่น 

รอง
ศาสตราจารย์ 

 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ศศม. (ปรัชญา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

Magadh University, India 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔9 
๒๕45 
2537 
๒๕๓4 

 
 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ พระครูภาวนาโพธิคุณ 

(สมชาย กนฺตสโีล/พังหมืน่ไว) 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. (Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
M.A. (Political Science) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

University of Pune, India 
University of Pune, India 
Tilak College, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๔ 

๒ นายจักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Philosophy)  
M.A. (Pali and Buddhist Studies)  

M.A. (Philosophy)  
พธ.บ. (ปรัชญา) 
ป.ธ. ๖ 

Magadh University, India 
Banaras Hindu University, India 
M.C.C., India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๓ 

๓ นายจรัส  ลีกา  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Philosophy 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
ป.ธ. ๖  

University  of  Magadh, India 
University  of  Madras, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๔๙ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

๔ นายสุวิน  ทองป้ัน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

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

Banaras Hindu University, India 
Mysore University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๒ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๖ 

๕ พระโสภณพฒันบัณฑิต 
(สกุันยา อรุโณ/ฮาดภักดี) 
รองอธิการบด ี
วิทยาเขตขอนแก่น 

รอง
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
ศศม. (ปรัชญา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

Magadh University, India 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔9 
๒๕45 
2537 
๒๕๓4 
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คณาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 
 

 

คณาจารยป์ระจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพทุธบรหิารการศึกษา 

 
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา / สาขา ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
๑ นายวิทยา ทองดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการทั่วไป 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Social Science) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๗ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๓ 

๒ นายประยูร แสงใส ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Education) 
M.A. (Education : NON-FormalEducation)  
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ป.ธ.๕  

Panjab University 
Panjab University 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๔๒ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๗ 

๓ นายสมควร  
นามสีฐาน 
 

อาจารย์ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 

๔ นางสาวปาณจิตร  
สุกุมาลย์ 
 

อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น 

๒๕๖๐ 
๒๕๔๕ 
2549 
๒๕๔๑ 

๕
. 

นายอุทัย  
วรเมธีศรีสกุล 

อาจารย์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ. ๗ 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2559 
2547 
2541 

๖
. 

นายสาคร มหาหิงค์  อาจารย์ ค.ด.  (การบริหารการจัดการการศึกษา) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
M.Ed. (Ed Ad) 
กศ.บ. (สาขาสังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
University of Baroda 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๖ 
๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา/สาขา ส าเร็จการศกึษา 
จากมหาวทิยาลัย 

ปทีี่ส าเร็จ
การศกึษา 

๑ นายสุนทร สายค า อาจารย์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศกึษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา) 
ปว.ค. (ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู) 

อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๑ 

๒ เจ้าอธิการบุญช่วย 
โชติว โส/ อุ้ยวงศ ์
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศกึษา) 
พธ.ม. (พุทธศาสนา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 
ปว.ค. (ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู) 
พธ.บ. (พระพทุธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

๓ นางจุฬาพรรณภรณ์ 
ธนะแพทย์ 

อาจารย์ ปร.ด. (บริหารการศกึษา) 
ศษ.ม. (บริหารการศกึษา) 
บธ.บ. (การจดัการโฆษณา) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๒๕๕3 
๒๕51 
๒๕45 

๔ นายประจิตร มหาหิง รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Sociology) 
M.A. (Sociology 
พธ.บ. (พุทธศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

M.S. University of  Baroda (MSU), India 
M.S. University of  Baroda (MSU), India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๒๒ 
๒๕๑๗ 
๒๕๑๒ 
๒๕๕๐ 

๕ พระฮฮนด้า  
วาทสทฺโท/เขมมา 

อาจารย์ ปร.ด. (บริหารการศกึษา) 
ศษ.ม. (บริหารการศกึษา) 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕61 
2552 
๒๕48 

6 นางสังวาล เพียยุระ 
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศกึษา) 
ศษ.ม (การบริหารการศกึษา) 
คบ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๕ 
๒๕๒๖ 
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คณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา/สาขา ส าเร็จการศกึษา 
จากมหาวทิยาลัย 

ปทีี่ส าเร็จ
การศกึษา 

๑ นายชาญชัย  ฮวดศร ี
 

ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย์ 

Ph.D. (Social Science) 
M.A. (Entire  Politics) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

Magadh University, India 
Pune University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2548 
2526 
2524 

๒ นายปัญญา  คล้ายเดช ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย์ 

Ph.D. (Political Science) 
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
ป.ธ.๗  

Dr.B.R.Ambedkar University, India 
มหาวิทยาลัยกัลยาณิวัฒนา 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

2550 
2544 
2542 

๓ นายสุรพล พรมกลุ ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย์ 

Ph.D. (Social Science) 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 

Magudh University 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2552 
2552 
2544 
2542 

๔ นายสมควร นามสฐีาน 
 

อาจารย์ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (สงัคมวิทยาการพฒันา) 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 

๕ นายวิทยา ทองด ี
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Social Science) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๗ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๓ 

 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา/สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลัย ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑ พระมหามิตร  
ฐิตปญฺโญ/วันยาว 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 

พธ.ม (พระพุทธศาสนา) 
พธ .บ.  (รัฐศาสตร์) 

University of Delhi, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๕ 

๒ นายโสวิทย์  
บ ารุงภักดิ์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พธ.ด. (พระพทุธศาสนา) 
M.A. (Buddhist studies 
พธ .บ.  (ศาสนา) 
พธ .บ.  (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 
๒๕๒๘ 

๓ พระครูสุธีคัมภีรญาณ 
(ประมวล ฐานทตฺโต/ 
บุลาลม) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ Ph.D. (Pali& Buddhist Studies) 

M.A. (Pali & Buddhist Studies) 
พธ.บ. (ภาษาไทย) 

Banaras Hindu University, India 
Nagpur University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๙ 

๔ พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญฺโญ / 
กล้าลอด 
ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Phil & Theravada) 
M.A. (Sanskrit) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 
พธ .บ.  (ศาสนา) 

SampurnanandaSanskrit University,India 
Banaras Hindu University India ,India 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๗ 

๕ พระโสภณพฒันบัณฑิต 
(สุกันยา อรุโณ/ 
ฮาดภักดี) 
รองอธิการบด ี
วิทยาเขตขอนแก่น 

รอง
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Buddhist Studies) 

ศศม. (ปรัชญา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

Magadh University, India 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔9 
๒๕45 
2537 
๒๕๓4 
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คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาปรัชญา 
 

 

 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา / สาขา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย ปทีี่ส าเร็จ

การศกึษา 
๑ พระครูภาวนาโพธิคุณ 

(สมชาย กนฺตสโีล/ 
พังหมื่นไว) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
M.A. (Political Science) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

University of Pune, India 
University of Pune, India 
Tilak College, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๔ 

๒ นายจักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Philosophy)  
M.A. (Pali and Buddhist Studies)  

M.A. (Philosophy)  
พธ.บ. (ปรัชญา) 
ป.ธ.๖ 

Magadh University, India 
Banaras Hindu University, India 
M.C.C., India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๓ 

๓ นายจรัส ลกีา  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

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

University  of  Magadh, India 
University  of  Madras, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๙ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

๔ นายสุวิน ทองป้ัน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

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

Banaras Hindu University, India 
Mysore University, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๒ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๖ 

๕ พระโสภณพฒันบัณฑิต 
(สุกันยา อรุโณ/ฮาดภักดี) 
รองอธิการบด ี
วิทยาเขตขอนแก่น 

รอง
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
ศศม. (ปรัชญา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

Magadh University, India 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔9 
๒๕45 
2537 
๒๕๓4 

ท่ี ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/สาขา ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นายสมปอง ชาสิงห์แก้ว 
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศกึษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (เคม-ีการบริหารการศกึษา) 

ม.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๒ 
๒๕๓๐ 
๒๕๒๔ 

๒ พระฮอนด้า วาทสทฺโท/
เขมมา 
 

อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 

๓ นายประจิตร มหาหิง รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Sociology) 
M.A. (Sociology 
พธ.บ. (พุทธศาสตร์)   
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ป.ธ.๘  

M.S. University of  Baroda (MSU), India 
M.S. University of  Baroda (MSU), India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๒๕๒๒ 
๒๕๑๗ 
๒๕๑๒ 
๒๕๕๐ 

๔ นางละเอียด จงกลนี รอง
ศาสตราจารย์ 

 

BS. In GS.  
MS. In Education 
Doctor of Philosophy (Education) 

Eastern Oregon state College  
(General Studies) 
Eastern Oregon state College (Education) 
Lowa State University (Higher Education) 

๒๕๑๓ 
 

๒๕๑๔ 
๒๕๒๓ 

๕ นางรัชนี จรุงศิรวัฒน์ รอง
ศาสตราจารย์ 
 

Ed.D. (Faculty of Education Deakin) 
ค.ม. (การประถมศึกษา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 

Deakin University, Australia 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2548 
2534 
2524 

๖ นางจุฬาพรรณภรณ์ 
ธนะแพทย์ 

อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
บธ.บ. (การจดัการโฆษณา) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2553 
2551 
2545 

๗ นายธีระศักด์ิ บึงมุม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (บริหารการศกึษา) 
กษ.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรกึษา) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๓ 
๒๕๒๔ 



คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓136136                คู่มือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ วุฒกิารศกึษา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลัย 
๑ พระครูสารกจิประยุต  

รก.รองผูอ้ านวยการ 
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

ปร.ด. (นวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่น) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระครโูพธิธรรมานุศาสก ์
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระครวูรกิจสนุทร ศน.ม. (พุทธศาสน์ศกึษา) 
ศศ.บ. (การศกึษาและวฒันธรรม) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๔ พระครวูรดิตถ์ธรรมาภรณ ์
 

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรชัญา) 
ศน.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

๕ พระครูพิศาลโพธิธรรม 
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ พระมหาเศรษฐา เสฏฐฺมโน พธ.ด. (พระพทุธศาสนา) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

๗ พระมหาอรรถพงษ์  สริิโสภโณ  
รก.รองผูอ้ านวยการ 
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรชัญา) 
ป.ธ.๙ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 

 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ วุฒกิารศกึษา ส าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลัย 
๑ นายศิลป์ ชื่นนริันดร ์ ร.ด. (การเมืองการปกครอง) 

ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
ร.บ. (การปกครอง) (เกียรตินิยมดี) 

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๒ นางพัชรี  ศิลารัตน ์
 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
ศน.ม. (รฐัศาสตร์การปกครอง) 
ศน.บ. (รัฐศาสตรก์ารปกครอง) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

๓ นายชาญชัย  เพียงแก้ว ร.ม. (รฐัศาสตร์การปกครอง) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยครูมหาสารคาม  

๔ นายทรงวุฒิ ประสานวงศ ์ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร์)  
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ นายพิพัฒน์  คนัธา พบ.ม. (พัฒนาสังคม) 
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ตัวอย่างค าน าหน้านาม ชื่อยศในการเขียนใบสมัคร 
บุคคล  ทหารบก  ทหารเรือ 

นาย        MR.  พลทหาร    PVT.   พลทหารเรือ   SEAMAN 
นาง        MRS.  ส.ต.          PFC.   จ.ต.             PO 3 
น.ส.        MISS.  ส.ท.         CPL.   จ.ท.             PO 2 
ม.ล.        M.L.  ส.อ.         SGT.   จ.อ.             PO 1 
ม.ร.ว.      M.R.   จ.ส.ต.       SM. 3  พ.จ.ต.          CPO 3 
บาทหลวง REV.  จ.ส.ท.       SM. 2   พ.จ.ท.         CPO 2 
  จ.ส.อ.       SM. 1  พ.จ.อ.          CPO 1 
พระภิกษุ  ร.ต.          SUB.LT.  เรือตรี          SUB.LT. 
พระ           PHRA   ร.ท.          LT.   เรือโท           LT.JG. 
พระมหา     PHRAMAHA   ร.อ.          CAPT.   เรือเอก         LT. 
สามเณร      NOVICE   พ.ต.         MAJ.   นาวาตรี        LCOR. 
พระครู       PHRAKHRU   พ.ท.         LT.COL.  นาวาโท        COR 
พระปลัด     PHRAPALAD   พ.อ.         COL.   นาวาเอก      CAPT. 
พระครูปลัด PHRAKHRUPALAD   พล.จัตวา   BRIG.GEN.   พล.ร.จ.       COMME. 
พระอธิการ  PHRAATIKARN   พล.ต.       MAJ.GEN.   พล.ร.ต.       RADM. 
เจ้าอธิการ   CHOATIKARN  พล.ท.       LT.GEN.   พล.ร.ท.       VADM. 
  พล.อ.       GEN.   พล.ร.อ.       ADM. 
     
 

ต ารวจ  ทหารอากาศ  
พลฯ               POL.CON   พลทหารอากาศ      AMM.  
ส.ต.ต.             POL.L.CPL.   จ.อ.ต.                  LAC.  
ส.ต.ท.             POL.CPL.   จ.อ.ท.                 CPL.  
ส.ต.อ.             POL.SGT.   จ.อ.อ.                 SGT.  
จ.ส.ต.             POL.SGT.MAJ.   พ.อ.ต.                 FS 3  
ด.ต.               POL.SEN.SGT.MAJ.   พ.อ.ท.                 FS 2  
ร.ต.ต.             POL.SUB-LT.   พ.อ.อ.                 FS 1  
ร.ต.ท.             POL.LT.  ร.ต.                    PLT.OFF.  
ร.ต.อ.             POL.CAPT.   ร.ท.                    FLG.OFF.  
พ.ต.ต.             POL.MAJ.   ร.อ.                    FLT.LT.  
พ.ต.ท.             POL.LT.COL   น.ต.                   SQN.LDR.  
พ.ต.อ.             POL.COL.   น.ท.                   WG.CDR.  
พล.ต.ต.           POL.MAJ.GEN.   น.อ.                   GP.CAPT.  
พล.ต.ท.           POL.LT.GEN.   พล.อ.จ.               AC.  
พล.ต.อ.           POL.GEN.   พล.อ.ต.               AVM.  
ว่าที ร้อยตรี      SUB-LT.   พล.อ.ท               AM.  
พลต ารวจหญิง   POL.CONST.   พล.อ.อ.              ACM.  
ร.ต.ต.หญิง       POL.SUB-LT.   ร.ต.ท.หญิง   POL.LT.   ร.ต.อ.หญิง  POL.CAPT. 
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การเขียน ช่ือตัว ชื่อสกุล เป็นภาษาอังกฤษ 
พยัญชนะ
ภาษาไทย 

พยัญชนะตัวต้น พยัญชนะตัวสะกด สระภาษาไทย เสียงสระเทียบเท่า 

ก K-              กา=ka -K      นก=nok อะ  ั (อะ ลดรูป) a           หัน=han 
ข ฃ  
ค ฅ ฆ 

KH-          ขอ=kho 
   ฆ้อง=khong 

-K      สุข=suk 
 เมฆ=mek 

อา 
รร (มีตัวสะกด) 

a           ราม=ram 
an       วรรณ=wan 

ง NG-      งาม=ngam -NG   สงฆ์=song รร (ไม่มตีัวสะกด) Am  สวรรค์=sawan 
จ ฉ ช ฌ CH-         จิต=chit 

 ชิน=chin 
   เณอ=choe 

-T  อ านาจ=amnat 
คช=kot 

อ า 
อิ อี 
อึ อี 

I              ต า=tam 
Ue              ติ=ti 
U               สุก=suk 

ซ ทร (เสียง ซ) S-              ซา=sa 
ทราย=sai 

-T      ก๊าซ=kat อุ อู 
เอะ เอ 

E               หรู=ru 
ae          เส็ง=seng 

ศ ษ ส 
ญ 

S-            ศาล=san 
y-          ญาติ=yat 

  - T   กฤษณ์=krit 
  ทศ=thot 

รส=rot 

แอะ แอ 
โอะ โอ เอาะ ออ 
เออะ เออ 
เอียะ เอีย 

O        แสง=saeng 
Oe          ล้อม=lom 
Ia       เหลิง=loeng 
Uea      เลียน=lian 

ฎ ฑ (เสียง ด) D-           ด้าย=dai -N  ชาญ=chan เอือะ เอือ Ua      เลือก=lueak 
             ฑิต=dit -T       กฎ=kot 

เกิด=koet 
อัวะ อัว 
ไอ ไอ อัย ไอย 

ai         รวม=ruam  
ai             วัย=wai 

ฏ ต T-      ปฏิมา=patima -T  ปรากฏ=prakot อาย ai          ชาย=chai 
ฐ ฑ ฒ ถ 
ท ธ 

TH-       ถ่าน=than 
ฑล=thon 
เฒ่า=thao 

-T          รัฐ=rat 
   บท=bot 

อาวุธ=awut 

เอา อาว 
อุย 
โอย ออย 

ao        เสา=sao 
Ui             ลุย=lui 
Oi            โหย=hoi 

ณ น N-      ประณีต=pranit 
น้อย =noi 

-N   ปราณ=pran 
         จน=chon 

เอย 
เอือย  

Oei         เลย=loei 
Ueai    เลื้อย=lueai 

บ B-             ใบ=bai -P      กาบ=kap อวย Uai       สวย=suai 
ป P-             ไป=pai -P      บาป=bap อิว Io             ลิ่ว=lio 
ป ผ ภ 
 
ฝ ฟ 

PH-          ผา=pha 
    พงศ ์=phong 

F-            ฝ้าย=fai 

-P       ลัพธ์=lap 
          ลาภ=lap 

เอ็ว เอว 
แอ๊ว แอว 
เอียว  

eo           เลว=leo 
aeo    แมว=maeo 
Iao        เก้ียว=Kiao 

ม 
ย 

M-             ฟ้า=fa 
y-        มาตร=mat 

-P    เสิร์ฟ=soep ฤ ฤา 
ฤ 

rue        ฤษี=ruesi 
ri             ฤทธิ=rit 

ร R-           ยาย=yai -M    นาม=nam ฤ roe       ฤกษ์=roek 
ล ฬ L-       รักษา=raksa -N     พร=phon ฦ  lue      สาย=luesai 
ว w-          กีฬา=kila    
ห ฮ H-           หา=ha                            
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