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บูรพาจารย์ 

 
สมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสงัฆราช 
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พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

อธิการบด ี

 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร. 

คณบดีคณะครุศาสตร ์
 

พระมหาพรชัย สิรวิโร, ผศ.ดร. 
ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

 
 
 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ 

 
 
 
 

 
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. 

ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู ่

ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 
ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 
 

คณะผู้บริหารส่วนกลาง 
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พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 

ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. 

ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

 
อ.ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว 

ผอ.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 
อ.ดร.สุนทร สายค า 

ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี 

ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี 

ผอ.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

คณะผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น 
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ค าน า 
  

ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มีความพร้อมใน
ด้านคณาจารย์ประจ าและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๘ หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาเอก ๓ หลักสูตร และ
ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย   
   (๑) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑  

(๒) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑  
(๓) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา แบบ ๑.๑ และ ๒.๑   
(๔) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
(๕) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
(๖) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
(๗) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
(๘) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท า "คู่มือนิสิต
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น” เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีเนื้อหาครอบคลุมท้ังประวัติความเป็นมา ปรัชญา รายละเอียดของแต่ละ
หลักสูตร  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ นิสิตตลอดถึงผู้สนใจท่ัวไป  

 
  

 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
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สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
บูรพาจารย์          ก 
คณะผู้บริหารส่วนกลาง         ข 
คณะผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น        ค 
ค าน า           ง 
สารบัญ           จ 
ตอนที่ ๑ บทน า           ๑ 
 ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย         ๒ 
 ความเป็นมาของบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น     ๕ 
 ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย     ๗ 
 สถานท่ีต้ัง          ๘  
ตอนที่ ๒ การจัดการศึกษา         ๙ 
 ๑.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต        ๑๐   
 ๒.หลักสูตรมหาบัณฑิต        ๑๗ 
ตอนที่ ๓ หลักสูตร            ๒๑ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑    ๒๒ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑    ๓๒ 
  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ ๔๔ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา    ๕๘ 
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา      ๖๖ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา    ๗๗ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา    ๘๖ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๙๘ 

ภาคผนวก           ๑๐๙ 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย     ๑๑๐ 

 >ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑         ๑๑๑ 
 >ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๔๘      ๑๒๒ 
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  >ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช ๒๕๔๙   ๑๒๓  

>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ 
 ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๑      ๑๒๗ 
 >ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ .๒๕๔๒         ๑๒๙ 

>ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐        ๑๓๕   
 >ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย 
 การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒          ๑๔๓   
 >ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย 
 การฝึกปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๗        ๑๔๔ 
 >ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘         ๑๔๖ 
 >ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องก าหนดส่วนประกอบ 
 เพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์          ๑๔๘ 
 >ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องก าหนด 
 รายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม       ๑๔๙ 
  >ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดรายวิชา 
 ให้นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ศึกษาเพิ่มเติม    ๑๕๐ 
  >ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓    ๑๕๒  

>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๕๓        ๑๕๔   
  >ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
 ศาสนกิจส าหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ๑๕๕ 
  >ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เรื่อง ผู้ท่ีเคยศึกษาระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและกลับเข้ามาศึกษาใหม่    ๑๕๗ 
  >ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  
ผู้ท่ีเคยศึกษาระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ (ประเภท ๒.๑)    ๑๕๘ 
 



 
คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ช 

 

 
 

  >ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  
การเรียกชื่องานนิพนธ์ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีนิพนธ์    ๑๕๙ 
  >ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑(ฉบับท่ี ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘     ๑๖๐ 

>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบหัวข้อและโครงร่างระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐           ๑๖๓ 
  >ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙     ๑๖๕ 

ภาคผนวก ข           ๑๖๙ 
 >ขั้นตอนการด าเนินการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์     ๑๗๐ 

>ขั้นตอนการด าเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์    ๑๗๑ 
>ข้ันตอนการด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ  ๑๗๒ 
>ขั้นตอนการด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา      ๑๗๓ 
>แผนภูมิการด าเนินการขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ/์ดุษฎีนิพนธ์   ๑๗๔ 
>แผนภูมิการด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ  ๑๗๕ 
>แผนภูมิการด าเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์    ๑๗๖ 
>แผนภูมิการด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา      ๑๗๗ 

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มเอกสารค าร้องส าหรับนสิิตบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ๑๗๘ 
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ตอนที่ ๑ 

 

บทน ำ 

 

 
 
 
 
 
 



๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕  ได้ทรง 
สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรม จาก
ศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปต้ังท่ีวัดมหาธาตุ 
เพื่อเป็นท่ีศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๓๐ และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้คิด
แบบสร้าง ถาวรวัตถุเรียกว่า สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย ขึ้นในวัดมหาธาตุ 
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีบ าเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
และทรงประสงค์จะอุทิศถาวรวัตถุนี้เป็นสังฆิกเสนาสน์ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัย 
เพื่อเป็นท่ีเล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมและวิชาช้ันสูง  โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ และได้
พระราชทานเปล่ียนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศ
ของพระองค์  
 หลังจากนั้นเป็นระยะเวลา ๕๑ ปี คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จ านวน ๕๗ รูป มีพระพิมลธรรม         
( ช้อย ฐานทตฺตเถร ) เป็นประธานมีมติให้ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมาโดยจัดการศึกษาเฉพาะในระดับปริญญาตรี หลังจากนั้นเป็นระยะเวลา ๔๑ 
ปี จึงได้มีการต้ังหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยอาศัยแนวปฏิบัติตามความในค าส่ัง
มหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ (๒) ว่าด้วยการพิจารณา จัดต้ัง ยุบ 
รวมและเลิกล้ม คณะ วิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และหรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในมหาวิทยาลัย 
และข้อ ๗ ความว่า “ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัยสงฆ์ ท้ังสองแห่งจะร่วมกันจัดการศึกษาขั้นบัณฑิต
วิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ ก็ได้” 
 ด้วยเหตุนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีประกาศท่ี ๖๕/๒๕๒๙ ลงวันท่ี ๑๔ 
กันยายน  ๒๕๒๙  แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น  เพื่อด าเนินการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตร
ปริญญาโท ประกอบด้วย 

 ๑. พระเมธีสุทธิพงศ์ (ระวัง วชิรญาโณ)   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหาณรงค์  จิตฺตโสภโณ๑            กรรมการ 
 ๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต๒            กรรมการ 

                                                             

  ๑  ป๎จจุบัน คือ พระราชปวราจารย์, รศ.ดร.  อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
  ๒  ป๎จจุบัน คือ พระเทพกิตติโมลี  เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
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 ๔. พระมหาจรรยา  ชินว โส๓                   กรรมการ 
 ๕. พระมหาประยูร  ธมฺมจิตฺโต๔              กรรมการ 
 ๖. นายจ านงค์ ทองประเสริฐ    กรรมการ 
 ๗. รศ.ดร.จ าลอง  สารพัดนึก    กรรมการ 
 ๘. รศ.เสฐียรพงษ์  วรรณปก    กรรมการ 
 ๙. ดร.ชาย  โพธิสิตา     กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันเป็นเวลา ๖ เดือน  ยกร่างหลักสูตรระดับปริญญาโทขึ้น ๔ 
สาขา คือ สาขาบาลี, สาขาพระพุทธศาสนา, สาขาปรัชญาและสาขาศาสนาขึ้น  และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
หลักสูตรทั้ง ๔ สาขานี้  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๓๐ เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาล โดยการน าของ ฯพณฯ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ได้เสนอให้รัฐสภาตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในก ากับของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเน้นจัดการศึกษาวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  ๓  ป๎จจุบัน คือ พระเมธีรัตนดิลก, ดร. อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 
  ๔  ป๎จจุบัน คือ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ท่ี ๔/๒๕๓๑ 
เรื่อง  ต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เปิดด าเนินการศึกษาตามพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๔๙๐  มาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว  มีผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี ๓๕ รุ่น  มีนิสิตเพิ่มมากกว่า 
๑,๐๐๐ รูป  ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกในต่างประเทศ
ก่อให้เกิดความยากล าบากนานาประการ  เพราะทางมหาวิทยาลัยยังมิได้เปิดด าเนินการศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก  เนื่องด้วยความไม่พร้อมบางประการ 
 บัดนี้  ถึงเวลาอันสมควรท่ีจะต้องเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนา
การศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ท่ีจะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป   อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ ๕ (๒) แห่งค าส่ังมหาเถรสมาคม  เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๓๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  ในมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศใหัทราบท่ัวกัน 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 
        ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

 
 

 (สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
สภานายกมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ความเป็นมาของบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชสารเวที (เหล่ว  สุมโน) เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และรอง
เจ้าคณะภาค ๙  ในสมัยนั้น มีความด าริจัดต้ังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น  เพื่อเป็นสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอนแก่น  ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความ
สนับสนุนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) นายก
สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระเถรานุเถระทุกระดับในเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมจึงเสนอเรื่องขอ
อนุมัติการจัดต้ังไปยังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดต้ังวิทยา
เขตขอนแก่นเมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ ตามหนังสือท่ี ๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ โดยใช้ช่ือ
เป็นทางการว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น" ได้เปิดภาค
การศึกษาครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อวันท่ี 
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดธาตุ พระ
อารามหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ในคณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาเอก
ศาสนา มีนิ สิตจ านวน ๒๑ รู ป  ต่อมาในปี
พุทธ ศักราช ๒๕๔๐ ไ ด้ เป ล่ียน ช่ือ ใหม่ เป็น 
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิท ย า เ ขตขอ น แ ก่น ”  แ ละ มี สถ าน ะ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และในปี ๒๕๕๐ ได้ย้ายท่ีท าการแห่งใหม่ไปท่ีอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
เลขท่ี ๓๐ หมู่ ๑  บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดท่ีท าการแห่งใหม่เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐  
 ต่อมาในปี ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ได้พิจารณา
เห็นสมควรขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้บรรจุโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะท่ี ๘ (๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการขยาย
ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ตามค าส่ังท่ี ๓๖/๒๕๔๓  เพื่อด าเนินการยกร่างโครงการขอเปิดหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 

 ๑. รองอธิการบดี     ประธาน 
 ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป  รองประธาน 
 ๓. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น กรรมการ 
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 ๔. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ   กรรมการ 
 ๕. นายอุดร  จันทวัน    กรรมการ 
 ๖. นายพุทธชาติ  ค าส าโรง   กรรมการ 
 ๗. รศ.อุดม บัวศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. ผศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. ดร.สมหวัง  แก้วสุฟอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. พระครูปลัดสุกันยา  อรุโณ๕   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายโสวิทย์  บ ารุงภักดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. นายสุรพร  ตุ่นป่า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ซึ่งคณะกรรมการได้ปรารภถึงพัฒนาการของวิทยาเขตขอนแก่นได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ต้ังแต่ปี ๒๕๒๙ เป็นต้นมา สามารถเปิดสอน ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมือง-การปกครอง) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ผลิตพระบัณฑิตไปแล้วจ านวน  ๑๓  รุ่น พระบัณฑิตจ านวนมากเหล่านั้นมีความ
ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่มีป๎ญหาและอุปสรรคในการศึกษาเพราะการเดินทางไปศึกษาต่อใน
ส่วนกลางและต่างประเทศ เป็นเรื่องล าบากท้ังเรื่องท่ีพักอาศัยและเงินทุนการศึกษา หากมีการขยายโอกาส
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาไว้ท่ีวิทยาเขตขอนแก่น ย่อมอ านวยความสะดวกและการเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้พระบัณฑิตมีโอกาสศึกษาในระดับสูงได้ และในป๎จจุบันวิทยาเขตขอนแก่นมีศักยภาพท้ังด้านบุคลากร 
อาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์ตลอดถึงห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึง
เป็นเรื่องท่ีเหมาะสม 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น  จึงได้เสนอโครงการขอเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 ๑.  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค 
 ๒.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยวิชาการทางพระพุทธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศใกล้เคียง 
 ๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 
 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  จึงเสนอโครงการเปิด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 ๒๕๔๕ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับบรรพชิต 
 ๒๕๔๙ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับคฤหัสถ์ 

                                                             

  ๕  ป๎จจุบัน คือ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๗ 
 

 
 

 ๒๕๕๒ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 
 ๒๕๕๒  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา๖ 
 ๒๕๕๘  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ 
 ๒๕๖๐  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา๗ 
 ๒๕๖๒  เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ 
 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑. ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
       จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางจิตใจ ป๎ญญา และความเสียสละเพื่อสังคม 
 ๒. ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 
        มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ต าราด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มี
ปฏิปทาน่าเล่ือมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 
 ๓. วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
        บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  
      ๑) ด้านผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส ใฝ่คิด 
เป็นผู้น าจิตใจและป๎ญญา  มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการแก้ป๎ญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
     ๒) ด้านวิจัยและพัฒนา : จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา  
ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข 

                                                             
๖ ป๎จจุบัน เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๗ ป๎จจุบัน เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
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  ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : มุ่งมั่นในการให้บริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 

  ๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งส่งเสริม  อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
อันเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารจัดการ บูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรม
การเรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

สถานท่ีต้ัง 

 
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
 เลขท่ี ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี  ต าบลโคกสี  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๔๐๐๐๐  Homepages : http://kk.mcu.ac.th    
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ตอนที่ ๒ 

กำรจัดกำรศึกษำ 
๏หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

๏หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

๏หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

๏หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

๏หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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๑.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ ๑.๑ (เน้นดุษฎีนิพนธ์และเรียนเสริมวิจัย) 
    ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันท่ีส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๒) คุณสมบัติข้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
   ๓) มีผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยรับรองและได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ ๒.๑ (เน้นการเรียนการสอนและดุษฎีนิพนธ์) 
    ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันท่ีส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้รับค่าเฉล่ียสะสมในระดับมหาบัณฑิต ไม่ต่ าหว่า ๓.๕ 
จากระบบ ๔ แต้ม และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๒) คุณสมบัติข้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
   ๓) มีผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยรับรองและได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

หมายเหตุ : เกณฑ์ผลคะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ ชื่อสถาบันภาษา เกณฑ ์ ป.โท ป.เอก 
๑ MCU-GET ไม่ต่ ากว่า ๒๒๐ ๒๔๐ 
๒ TOEFL Paper-Based ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ ๕๕๐ 
๓ TOEFL Computer-Based ไม่ต่ ากว่า ๑๗๓ ๒๑๓ 
๔ TOEFL  Internet-Based ไม่ต่ ากว่า ๖๑ ๗๙ 
๕ IELTS ไม่ต่ ากว่า ๕ ๕.๕ 
๖ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๖๖ ๗๐ 
๗ TU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๕๕๐ ๖๐๐ 

    ท้ังนี้ หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ ให้ถือมติของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาใน
การพิจารณาผู้สมัครเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่อไป 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๑ 
 

 
 

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษาโดยมีหลักการโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียดครอบคลุม 
  ๑) หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ๒) รายช่ือคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่ตอบรับแล้ว 
  ๓) ความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหา 
  ๔) วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๕) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖) วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ๗) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๘) โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญช่ัวคราว) 
  ๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
  ๑๐) ประวัติผู้วิจัย  
 ๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ ในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
และ/หรือสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าหนดไว้  
 ๓. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และความรู้ความสามารถด้าน
อื่น ๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
           ๔. ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 
ระบบการศึกษา 
       บัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ได้อีก ๑ ภาคการศึกษาโดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘  และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 



๑๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 ในแต่ละหลักสูตรก าหนดให้นิสิตสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

           นิสิตแบบ ๒.๑  ต้องสอบวัดคุณสมบัติเขียนสารนิพนธ์ประกอบ ๑ รายวิชาต่อไปนี้ 
 ๑) ๘๐๑ ๑๐๑   สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา  หรือ 
 ๒) ๘๐๑ ๒๐๗   สัมมนาหลักพุทธธรรม หรือ 
 ๓) ๘๐๑ ๒๐๘   สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 

๒. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
นิสิตแบบ ๒.๑  ต้องสอบวัดคุณสมบัติใน ๓ รายวิชาต่อไปนี้  

๑) ๘๐๒   ๑๐๑  สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก 
๒) ๘๐๒   ๒๐๗  การวิเคราะห์เชิงปรัชญา 
๓) ๘๐๒   ๓๐๘  สัมมนาป๎ญหาในปรัชญาตะวันออก 

 โดยน าเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาท่ีก าหนดให้สอบวัดคุณสมบัติ เพื่อขอ
สอบสารนิพนธ์พร้อมความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ส่วนระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่องการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙  
  นิสิตแบบ ๒.๑  ต้องสอบวัดคุณสมบัติด้านบทความวิชาการ ๑ ช้ินงาน และบทวิจารณ์หนังสือ ๑ 
ช้ินงาน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ
น าไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตรวจสอบได้จาก
ฐานข้อมูล TCI  
           นอกจากนั้น ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(LIMCU)หรือสถาบันภาษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษาคือ ภาษา
บาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศสนิสิตชาวต่างประเทศท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถ เลือกสอบภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศได้ 
  นิสิตสอบผ่านรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดครบถ้วนทุกรายวิชาแล้วท้ังรายวิชาท่ีนับหน่วยกิต และ/
หรือไม่นับหน่วยกิต สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับระดับปริญญาเอกแล้ว 
มีหัวข้อวิจัยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีสิทธิ์เสนอโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่ออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
          ระบบการศึกษาในเรื่องอื่นๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๓ 
 

 
 

 ๓. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
    แบบ ๑.๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟ๎งได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟ๎งได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
  
การลงทะเบียนเรียน 

 ๑. นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป นิสิตท่ีไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยหรือประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๒. จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต นิสิตท่ีลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๓.  นิสิตท่ีได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนรักษา
สภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

 ๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนในกรณีอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 

 

การวัดผลประเมินผลรายวิชา 
        ให้ถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑  (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  



๑๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

           ๑. ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบท้ังก่อนและ
หลังเรียน เขียนรายงาน มอบหมายงานให้ท าผลการฝึกภาคสนามหรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสมกับรายวิชา  
          ๒. นิสิตจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
          ๓. การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับ คือ A, A-, B+, B, C+,C และ F มีผล
การศึกษา ระดับ ค่าระดับ และเกณฑ์คะแนน แต่ละระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ 
ค่า

ระดับ 

เกณฑ์คะแนน 
เกณฑ์ วิชาเลิก วิชาบังคับ

และวิชาเอก 
เย่ียม (Excellent) A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ เกณฑ์ผ่านวิชาบังคับ 

และวิชาเอก 
ดีมาก (Very Good) A- ๓.๖๗ ๙๐ – ๙๔ ๙๐ – ๙๔ ” 
ดี (Good) B+ ๓.๓๓ ๘๕ -๘๙ ๘๕ -๘๙ ” 
ค่อนข้างดี (Quite Good) B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ ๘๐ – ๘๔ ” 
ปานกลาง (Moderate) C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ ต่ ากว่า ๘๐ F เกณฑ์ผ่านวิชาเลือก 
ผ่าน (Pass) C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔  ” 
ตก (Failed) F ๐ ต่ ากว่า ๗๐  ” 

           ๔.  นิสิตต้องสอบไล่ได้ระดับ A, A-, B+ และ B หรือ S ในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชา
บังคับ วิชาเอก หรือวิชาเลือก นิสิตท่ีได้ระดับต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้องลงทะเบียนรายวิชา
นั้นใหม่ และต้องสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.๒๕๔๑ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
 ๕. การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎี
นิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐  
            ๖. ระบบการวัดผลและประเมินผลในเรื่องอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ๗. การประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตให้ได้รับผล
ประเมินเป็น S (Satisfactory – ผ่าน) หรือ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) 
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ข้อก าหนดเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์  
   ให้ถือตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบหัวข้อและโครงร่างระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แบบ ๑.๑ 
    ๑. นิสิตสามารถเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียน ท าดุษฎีนิพนธ์ได้
หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
    ๒. นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อเมื่อท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาท าดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับจากวันลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
 แบบ ๒.๑ 
            ๑. นิสิตผู้เสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    ๑.๑ สอบผ่านรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดครบถ้วนทุกรายวิชาแล้วท้ังรายวิชาท่ีนับหน่วยกิต 
และ/หรือไม่นับหน่วยกิต ยกเว้นการสอบหัวข้อและโครงร่างส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท  
   ๑.๒ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับระดับปริญญาเอก
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
   ๑.๓ ข้อเรื่องท่ีจะท าการศึกษาวิจัยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑.๔ โครงร่างได้เขียนขึ้นและตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือท่ี
หลักสูตรก าหนดโดยอนุโลม 
   ๑.๕ ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
โดยไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
  ๒. หัวข้อและโครงร่างท่ีขอก าหนดข้อสอบต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
   ๒.๑ เขียนให้ครบ ๓ บทตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   ๒.๒ หัวข้อย่อยของบทท่ี ๑ บทท่ี ๒ และบทท่ี ๓ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์หรือ
คู่มือการท าดุษฎีนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือคู่มือท่ีหลักสูตรก าหนดโดยอนุโลม 
     ๓. เมื่อนิสิตยื่นค าร้องขอสอบหัวข้อและโครงร่างแล้ว ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรยื่นอนุมัติต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการแทน จัดให้มีการสอบโดยมีแนวทางด าเนินการ คือ 
   ๓.๑ นิสิตได้ก าหนดหัวข้อและโครงร่างตามความเห็นของท่ีประชุมท่ีร่วมกันพิจารณาข้อตาม
ข้อ ๒.๓ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
   ๓.๒ นิสิตได้เขียนหัวข้อและโครงร่างให้เป็นไปตามแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือท่ี
หลักสูตรก าหนดโดยอนุโลม ท้ังนี้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในการท า
วิจัยเรื่องนั้นร่วมกับเลขานุการหลักสูตรหรือนักวิชาการศึกษาประจ าหลักสูตรเป็นผู้ตรวจโครงร่างให้มีเนื้อหาท่ี
ครบถ้วนและรูปแบบถูกต้องก่อนน าเสนอให้มีการสอบทุกครั้ง 



๑๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

   ๓.๓ เมื่อนิสิตปรับปรุงแก้ไขหัวข้อและโครงร่างตามข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรจัดให้มีการสอบหัวข้อและโครงร่างภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ี
นิสิตยื่นเรื่องครั้งหลังสุด 

 ๔. ดุษฎีนิพนธ์ต้องมีเนื้อหาประกอบด้วยจ านวนบทอย่างน้อย ๕ บท แต่ไม่เกิน ๗ บท โดยแบ่งการ
สอบออกเป็น ๓ ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งท่ี ๑ สอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
               ครั้งท่ี ๒ สอบน าเสนองานในการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์(Public Hearing)  
          ครั้งท่ี ๓ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
           ๕. การลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๓ ครั้ง ตามจ านวนครั้งท่ีมีการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
           ๖. นิสิตมีสิทธิ์เสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ครั้งท่ี ๓ (ครั้งสุดท้าย) เพื่อสอบจบการศึกษา เมื่อได้ศึกษา
รายวิชาครบตามหลักสูตร  มีหน่วยกิตสะสมและผลคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินของมหาวิทยาลัย  สอบผ่านวัด
คุณสมบัติด้านสารนิพนธ์,บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา ผ่านการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการไม่เกิน  ๒๕ เปอร์เซ็นต์โดย
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านการปฏิบัติกรรมฐาน และท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาท าดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๘ เดือน  นับจากวันลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์   
          ๔. การเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์การสอบดุษฎีนิพนธ์  ให้
เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
การส าเร็จการศึกษา 

 คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีดังต่อไปนี้  
  ๑. นิสิตมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ(๓ ปี) และไม่เกิน 
๑๒ ภาคการศึกษาปกติ(๖ ปี) 
  ๒. ศึกษารายวิชาครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตร และได้ค่าเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม โดยไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใดๆ 
      ๓. สอบผ่านวัดคุณสมบัติท่ีก าหนดให้ศึกษา 
  ๔. สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ๒ ภาษา 
  ๕. ผ่านการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๖. บทความดุษฎีนิพนธ์ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีได้รับมาตรฐานก่อนส าเร็จ
การศึกษา  
 ๗. สอบผ่านการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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๒. หลักสูตรมหาบัณฑิต 
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา 
 ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ๒. ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือ 
  ๓. ผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 
 ๔. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  (หมายเหตุ : นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสามารถสมัครได้ทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรท่ีใบประกอบ
วิชาชีพ) 
 
วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่าน กระบวนการสอบคัดเลือกตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ๒. วิธีการคัดเลือกอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
 
ระบบการศึกษา 
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
 ๒. ระบบการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
 
ระยะเวลาการศกึษา 
 ๑. ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค(๒ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี) 
 ๒. รายละเอียดอื่น ๆ ใดท่ีเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการศึกษา ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการมาใช้โดยอนุโลม 
 
 



๑๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

การลงทะเบียนเรียน 
  ๑. นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป นิสิตท่ีไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยหรือประธานกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา 

๒. จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และ
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต นิสิตท่ีลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓.  นิสิตท่ีได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนรักษา
สภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนในกรณีอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
 
การวัดผลประเมินผลรายวิชา 
 ๑. ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบการเขียน
รายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสมกับรายวิชา 
 ๒. นิสิตจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
 ๓. การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับ คือ   A,  A-,   B+,   B, C+,   C และ    F 
มีผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ และเกณฑ์คะแนน แต่ละระดับ ดังนี ้

ผลการศึกษา ระดับ 
ค่า

ระดับ 

เกณฑ์คะแนน 
เกณฑ์ วิชาเลิก วิชาบังคับ

และวิชาเอก 
เย่ียม (Excellent) A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ เกณฑ์ผ่านวิชาบังคับ 

และวิชาเอก 
ดีมาก (Very Good) A- ๓.๖๗ ๙๐ – ๙๔ ๙๐ – ๙๔ ” 
ดี (Good) B+ ๓.๓๓ ๘๕ -๘๙ ๘๕ -๘๙ ” 
ค่อนข้างดี (Quite Good) B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ ๘๐ – ๘๔ ” 
ปานกลาง (Moderate) C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ ต่ ากว่า ๘๐ F เกณฑ์ผ่านวิชาเลือก 
ผ่าน (Pass) C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔  ” 
ตก (Failed) F ๐ ต่ ากว่า ๗๐  ” 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๙ 
 

 
 

 ๔. นิสิตต้องสอบไล่ได้ระดับ A, A-, B+ และ B หรือ S ในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชา
บังคับ วิชาเอก หรือวิชาเลือก นิสิตท่ีได้ระดับต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้องลงทะเบียนรายวิชา
นั้นใหม่ และต้องสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ Sแล้วแต่กรณี เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๕. การประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ให้ได้รับผล
ประเมินเป็น S (Satisfactory – พอใจ) หรือ U (Unsatisfactory – ไม่น่าพอใจ) 
 ๖. ระบบการวัดผลและประเมินผลในเรื่องอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
 
ข้อก าหนดเก่ียวกับวิทยานิพนธ ์
 ๑. นิสิตมีสิทธิ์เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์เมื่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หัวข้อและโครง
ร่างท่ีขอก าหนดข้อสอบต้องเขียนให้ครบ ๓ บทตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และหัวข้อย่อยของบทท่ี ๑ บทท่ี 
๒ และบทท่ี ๓ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒. นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 
 ๓. นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ  
  (๑) ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์   
  (๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมท้ังเงื่อนไขอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
  (๓) เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
 ๔. การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ ์การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์การสอบวิทยานิพนธ์ ให้
เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์มาใช้โดยอนุโลม 
 
การส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค 
 ๒. ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้มีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม โดยไม่ติดค้าง
ค่าธรรมเนียมใด ๆ 
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 ๓. ผ่านการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๔. วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ท้ังหมดหรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม(Proceeding)  
  ๕.คุณสมบัติอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 
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ตอนที่ ๓ 

หลักสูตร 

›หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
-สาขาวชิา พระพุทธศาสนา   
-สาขาวชิา ปรัชญา   

›หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
-สาขาวชิา พุทธบริหารการศึกษา   

›หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
-สาขาวชิา พระพุทธศาสนา 
-สาขาวชิา ปรัชญา 

›หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
-สาขาวชิา พุทธบริหารการศึกษา 
-สาขาวชิา การสอนสังคมศึกษา 

 ›หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 

    ช่ือหลักสูตรภาษาไทย        : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ     : Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies 

 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ช่ือเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ       : Doctor of Philosophy  (Buddhist Studies) 
     ช่ือย่อภาษาไทย  : พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

   ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Buddhist Studies) 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 - หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
    -  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตร 

 เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์อย่างถูกต้องและมีความสุข ประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มี
จิตมั่นคงเป็นกัลยาณมิตร ท าประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างเหมาะสม     
 ความส าคัญของหลักสูตร  
  เป็นหลักสูตรท่ีแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านปริยัติ ปฏิบัติ
และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม และพระพุทธศาสนาถือเป็นสถาบันหลัก
ของประเทศไทย เป็นรากฐานวัฒนธรรมประเพณีของชาติ เป็นเบ้าหล่อหลอมจิตของประชาชน  และ
พระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นผู้ท่ีสามารถพัฒนาจิตป๎ญญาให้เป็นคนประเสริฐได้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าวเพื่อสร้างนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา สร้างนักวิจัยด้านพระพุทธศาสนา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานคิด
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนา
อื่นอย่างละเอียดลึกซึ้งท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัติและสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา 
 ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม และประสานประโยชน์ตนและคนอื่น
อย่างถูกต้องเหมาะสม      
 
๕.  หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
  หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยท้ังนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตร       

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกติ แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ  
     ๑.๑ นับหน่วยกิต ๖ 
     ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๑๕) 
๒. หมวดวิชาเอก  
     ๒.๑ นับหน่วยกิต ๓ 
     ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๓) 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
  
๖. รายวิชาในหลักสูตร 
   เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ท่ีมีคุณภาพสูง และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ท า ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยท้ังนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทาง



๒๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

วิชาการอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 

(๑)  วิชาบังคับ นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก ๗ 
รายวิชาดังนี้ 

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

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

Buddhism and Hermeneutics 
  ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 

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

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

                     ๘๐๑ ๑๐๕       สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์       (๓) (๓-๐-๖) 
                                          Seminar on the Tipitaka and Literary Works   
 ๘๐๒  ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน        (๓) (๓-๓-๖) 
   Insight Meditation  
 ๘๐๐ ๔๐๑  สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๐-๖)  
   Seminar on Research and Thesis  
  

(๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาท่ี
ก าหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ 

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

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

Seminar on Buddhism and Modern Sciences 
      ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต 

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

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

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

Seminar on Applied Buddhist Ethics 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๒๕ 
 

 
 

๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยืน   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Sustainable Development 

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

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

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

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

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

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

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

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

(๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐  ดุษฎีนิพนธ์        ๓๖ หน่วยกิต 

Dissertation 
 

๗.แผนการศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ   ๓ ๓ ๐ ๖ 
๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ (๓)  ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 
 
 



๒๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม ๓ ๓ ๐ ๖ 
๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลอืก     
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๐ ๗๐๖   วิป๎สสนากรรมฐาน (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์  (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๘๐๑ ๒๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลอืก     
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๓    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    

 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์  ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๒๗ 
 

 
 

 

ภาคการศึกษาที่ ๕ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์  ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 

ภาคการศึกษาที่ ๖ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์  ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -     

ไม่รวมการเรียนเสริมบาลี/ภาษาอังกฤษ MCU 005-006 (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติด้านภาษาเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย) 
 
 

๘. แนวสังเขปรายวิชา  
(๑) วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษา

เพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชา คือ 
ก. วิชาบังคับแบบนบัหน่วยกิต 
๘๐๑ ๑๐๑  สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา    ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries 
  สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก โดยมีอรรถกถา
เป็นคัมภีร์สนับสนุน  ให้นิสิตก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น เช่น นิติศาสตร์ใน
พระวินัยปิฎก วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก จิตวิทยาในพระอภิธรรมปิฎก 
เป็นต้น แล้วจัดท าโครงร่าง รายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๐ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ   ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhism and Hermeneutics 

ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนา
และปรัชญาท่ีน าไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการท่ี
มีอิทธิพลต่อการตีความค าสอนทางศาสนาให้ เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะหลักการตีความใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานท่ีปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ เช่นพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระ



๒๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

อภิธรรมปิฎก อรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์ วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร ลังกาว
ตารสูตร เป็นต้น 

 
ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูง      (๓) (๓-๐-๖) 

Advanced Research Methodology 
ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาท่ีจะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล  

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

 สัมมนาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพทนายความ วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหา 
โดยการน าพุทธธรรมเข้าเป็นวิธีการและน าหลักพุทธธรรมไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่างๆ 

๘๐๑ ๑๐๕  สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์    (๓) (๓-๐-๖) 
Seminar on the Tipitaka and Buddhist Literary Works  

สัมมนาพระไตรปิฎกในฐานะให้เกิดงานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ เช่น มิลินทปัญหา วิมุตติ
มรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศัพท์ส านวนวิชาการของงานนั้นๆ 
รวมท้ังศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ในงานนิพนธ์เรื่องนั้นๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 

๘๐๐ ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน      (๓) (๓-๓-๖) 
Insight Meditation 

ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติ
กรรมฐานของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ใน
สังคมไทย  ส่วนในภาคปฏิบัติจะมีน านิสิตให้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง  

๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์    (๓) (๓-๓-๖) 
   Seminar on Research and Thesis 
 สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา 
ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม  

(๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาท่ี
ก าหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ 

ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๒๐๗  สัมมนาหลักพุทธธรรม     ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Buddhadhamma 
สัมมนาหลักพุทธรรมท้ังฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดและค า

สอนส าคัญ เน้นพุทธธรรมท่ีเป็นแกนหลัก พุทธธรรมท่ีเป็นเครื่องมือปฏิบัติ และพุทธธรรมแนวประยุกต์ใช้  
ได้แก่ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพานจิตประภัสสร กายของ
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอื่นๆนิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๒๙ 
 

 
 

อย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอ
ผลการศึกษา 

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

สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษาแบบบูรณาการให้
ครอบคลุมท้ังวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการ
สมัยใหม่มาอธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา และประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์
สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ 

นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน 
ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต 
๘๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล   (๓) (๓-๐-๖) 

Buddhism and Reasoning Sciences 
ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบ

ต่างๆ ของตะวันตก เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ 
และการใช้เหตุผลทางตรรกะแบบนิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลท่ีปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

(๓) วิชาเลอืก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
๘๐๑ ๒๑๐  ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 

Independent Study in Religious Studies 
ให้นิสิตเลือกศึกษาแนวคิดในศาสนาต่างๆ ตามความสนใจ ท้ังนี้นิสิตอาจจะศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด

ระหว่างศาสนา คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจ๊ือ 
เป็นต้น โดยศึกษาในรูปแบบโครงการวิจัย ท้ังนี้นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ 
ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

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

สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึกษาหลักการและเกณฑ์ตัดสินในพุทธ จริย
ศาสตร์เพื่อตอบปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเลือกเพศ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้
สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบริจาคอวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต 
สงครามท่ีเป็นธรรม การท าแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศเดียวกัน การ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริยศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็น
ปัญหาทางจริยศาสตร์อื่นๆ ท้ังนี้นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ประเด็น แล้ว
จัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

๘๐๑ ๒๑๒  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทีย่ั่งยืน   ๓  (๓-๐-๖) 
Seminar on Buddhism and Sustainable Development 

สัมมนาแนวคิดทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเน้น
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังภูมิ



๓๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

หลังความคิดความเช่ือแบบตะวันตกท่ีก าหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีเน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ 
นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

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

สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาทระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคมรวมท้ังประเด็น
ค าถามของสังคมสมัยใหม่ท่ีมาควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ทางเพศ ท้ังนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่าง
รายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

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

ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ โดยเน้นวิเคราะห์อิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาในแง่หลักค าสอน ภาษา โลกทัศน์ ฉาก โครงเรื่อง และบุคลิกลักษณะของบุคคลใน
วรรณคดี รวมท้ังศึกษาบทบาทของวรรณคดีไทยในฐานะเป็นส่ือกลางถ่ายทอดความเช่ือทางพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม 

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

วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา 
โดยเปรียบเทียบกับหลักจิตรักษาและการให้ค าปรึกษาในจิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและ
กระบวนการท างานของจิต วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทาง
จิต เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ
และปัญหาเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น 

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

         สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุเพื่อหาแนวทางในการน าพุทธธรรมมาบูรณาการกับ
หลักการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ  การพึ่งตนเอง จิตวิทยาในการยอมรับในการ
เปล่ียนแปลงตนเอง การด ารงตนอย่างมีคุณค่า เป็นต้น  โดยเน้นศึกษาหลักการทั้งฝ่ายท่ีเป็นผู้ดูแลและผู้สูงอายุ  
ท้ังนี้  นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา 

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

สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(GNH) โดยเน้นศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา
อันเกิดจากความไม่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
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กับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดท าโครงร่างรายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอผลการศึกษา  

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

สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิด
ทางพระพุทธศาสนาท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดต้ังชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมี
ส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคมในโลกยุคใหม่ เช่น ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธทิเบต 
ขบวนการชาวพุทธไทย ท้ังนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท า
โครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

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

สัมมนาประเด็นส าคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎก 
รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่อง
กรรมกับอนัตตา แนวคิดเรื่องปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น รวมท้ังศึกษาคัมภีร์ท่ี
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น คัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ท้ังนี้ นิสิตต้องก าหนด
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

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

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท่ีสัมพันธ์กับเสาหลักของอาเซียน ๓  อย่าง คือ(๑)ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (๒)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
โดยนิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  

(๔) ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๔๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๑    ๓๖ หน่วยกิต 

Dissertation 
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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ปรัชญา แบบ ๒.๑ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 

    ช่ือหลักสูตรภาษาไทย         : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
    ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ     : Doctor of Philosophy in Philosophy 

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

   ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Philosophy) 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 -หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
    -บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล  ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ นักวิพากษ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา 
โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม 
 ความส าคัญของหลักสูตร  
 ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท าให้สังคมมนุษย์เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความจริง  ความดี 
และความงามท่ีมนุษย์เคยยึดถือ  จึงส่งผลให้สังคมต้องเผชิญป๎ญหาท่ีไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบทางสังคม การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวจ าเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลง  โดยวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์เรื่องความจริง ความดี และความงาม  จนกระท่ังรู้จัก
แยกแยะคุณค่าท่ีส าคัญระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  และมนุษย์กับ
เทคโนโลยี  ซึ่งจะท าให้มนุษย์สามารถรู้และตัดสินใจว่าส่ิงใดควรท า  ส่ิงใดไม่ควรท า  เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะวิชานี้สอนให้มนุษย์มี
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ความรู้ในด้านความจริง ความดี และความงาม โดยเน้นการปลูกฝ๎งศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
วิพากษ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้บนฐานของความจริง ความดี และความงาม  ผลท่ีได้จากการศึกษาวิชานี้จะ
ท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนได้    
        วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และเป็นผู้มีเช่ียวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
  ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
 ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา 
วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา เพื่อพัฒนาสังคม 

๔. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
ต้นแบบท่ีดีงามให้แก่สังคม 

 
๕.  หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
  หลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต เป็นหลักสูตรเน้นวิจัยเข้าห้องเรียนและท าวิทยานิพนธ์  โดย
ท าวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หน่วยกิต ศึกษารายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตจ านวน ๒๔ 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๑๘ หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา) 
 โครงสร้างหลักสูตร    

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ  
    ๑.๑ นับหน่วยกิต ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๒๑) 
 ๒. หมวดวิชาเอก  
    ๒.๑ นับหน่วยกิต ๖ 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๓) 
 ๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
 ๔. หมวดวิชาพื้นฐาน (๑๘) 
 ๕. วิทยานิพนธ์ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
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๖. รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
(๑)  หมวดวิชาบังคับ   

 ก.  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต  จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
  ๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
  ๘๐๒  ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhism and Hermeneutics 
 ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒๑ หน่วยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงทางปรัชญา           (๓) (๓-๐-๙) 
    Advanced Research Methodology in Philosophy   
  ๘๐๒  ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา  (๓) (๓-๐-๙) 
    English Academic Works for Research in Philosophy 
  ๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย   (๓) (๓-๐-๙) 
    Pali and Sanskrit Works for Research  
  ๘๐๒  ๓๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน          (๓) (๓-๓-๖) 
    Insight Meditation  
 ๘๐๐  ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์    (๓) (๓-๐-๙)  
   Seminar on Dissertation  
 ๑๐๒  ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑    (๓) (๓-๐-๖) 
   Usage on Pali I 
 ๑๐๒  ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒    (๓) (๓-๐-๖) 
   Usarge on Pali II 
 

(๒) หมวดวิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ก าหนดให้
เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา  คือ  
 ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต  จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Analysis 
  ๘๐๒  ๓๐๘  สัมมนาป๎ญหาในปรัชญาตะวันออก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
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 ข.  วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๓ หน่วยกิต 
  ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาป๎ญหาปรัชญาศาสนา         (๓) (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions  
 

(๓) หมวดวิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  ๘๐๒  ๒๑๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism  
  ๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาป๎ญหาในปรัชญาตะวันตก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems in Western Philosophy  
  ๘๐๒  ๒๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่    ๓ (๓-๐-๙) 
    Post Modern Philosophy 
  ๘๐๒  ๓๑๔ สัมมนาป๎ญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์   ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Science 

           ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา     ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Language   
 

(๔) หมวดวิชาพื้นฐาน  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น ท่ีไม่ใช่สาขาวิชา
ปรัชญา จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๖ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 ๘๐๒ ๓๒๑       การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                            (๓) (๒-๐-๙) 
                                         Philosophical Reasoning 2                    

 ๖๐๓  ๑๐๖   อภิปรัชญาวิเคราะห์    (๓) (๓-๐-๙) 
       Analytic Metaphysics 
 ๖๐๓  ๓๐๗   ญาณวิทยาวิเคราะห์    (๓) (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 
 ๖๐๓  ๒๐๘   จริยศาสตร์วิเคราะห์    (๓) (๓-๐-๙) 
      Analytic Ethics   
 ๘๐๒  ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Chinese Philosophy 
 ๘๐๒  ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Indian Philosophy  
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(๕) วิทยานิพนธ์ 
  ๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ์        ๓๖   หน่วยกิต 

   Dissertation 
๗.แผนการศึกษาหลักสูตร   

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ๓ ๓ ๐ ๙ 
๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ ๓ ๓ ๐ ๙ 
๘๐๒ ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยเชิงปรัชญา (๓) ๓ ๐ ๙ 
๘๐๒ ๑๐๕ งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการวิจัย (๓)  ๓ ๐ ๙ 

 วิชาปรับพื้นฐาน     
๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์** (๓) ๓ ๐ ๙ 
๘๐๒ ๓๒๑ การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒** (๓)  ๓ ๐ ๙ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

** รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา (๓) ๓ ๐ ๙ 
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓)  ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๘๐๒ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา ๓ ๓ ๐ ๙ 

 วิชาเลอืก     
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๙ 

 วิชาปรับพื้นฐาน     
๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์** (๓) ๓ ๐ ๙ 
๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์**  (๓)  ๓ ๐ ๙ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

** รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา 
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ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๒  ๓๐๖ วิป๎สสนากรรมฐาน (๓) ๓ ๓ ๖ 
๑๐๒  ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาป๎ญหาในปรัชญาตะวันออก ๓ ๓ ๐ ๙ 
๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาป๎ญหาปรัชญาศาสนา (๓) ๓ ๐ ๙ 

 วิชาเลอืก     
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๙ 

 วิชาปรับพื้นฐาน     
๘๐๒  ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน** (๓) ๓ ๐ ๙ 
๘๐๒  ๓๒๐ สัมมนาปรัชญาอินเดีย** (๓)  ๓ ๐ ๙ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๕)    

** รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ (๓) ๓ ๐ ๙ 
๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ์ ๑๒ ๐ ๐ ๑๒ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓    

** รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา 
ภาคการศึกษาที่ ๕ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๐  ๒๐๐   วิทยานิพนธ์ ๑๒ ๐ ๐ ๑๒ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      
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ภาคการศึกษาที่ ๖ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๐  ๒๐๐   วิทยานิพนธ์ ๑๒ ๐ ๐ ๑๒ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      

ไม่รวมการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ MCU 005-006 (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติด้านภาษาเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย) 

 
๘. แนวสังเขปรายวิชา  
 ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรแบบ ๒.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต เป็นหลักสูตรเน้นวิจัยเข้าห้องเรียนและ
ท าวิทยานิพนธ์  โดยท าวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘  หน่วยกิต ศึกษารายวิชาท่ีไม่นับ
หน่วยกิตจ านวน ๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๒๐ หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขา
ปรัชญา ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน) ประกอบด้วย 

(๑) หมวดวิชาบังคับ   
ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต  จ านวน ๖ หน่วยกิต 

        ๘๐๒  ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก   (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญาท่ีส าคัญในพระไตรปิฎก ประกอบด้วยแนวความคิด
ทางอภิปรัชญา  จักรวาลวิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตร์และอื่น ๆ ในการศึกษารายวิชานี้ นิสิตต้องก าหนด
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 

๘๐๒   ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ   ๓ (๓-๐-๙) 
   Buddhism and Hermeneutics 
 ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก  โดยเน้นศาสนสัมพันธ์ภายในศาสนาและ
ระหว่างศาสนา (Intra – Inter Relationship) และปรัชญาท่ีน าไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่าง ๆ 
รวมท้ังบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อการตีความค าสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัย  โดยเฉพาะหลักการตีความในพระพุทธศาสนาเถร วาทและมหายาน ท่ีปรากฏในคัมภีร์ 
ต่าง ๆ เช่น กถาวัตถุ  อรรถกถาเปฏโกปเทส เนตติปกรณ์  วิสุทธิมรรค  มิลินทป๎ญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร   
ลังกาวตารสูตร และหัวข้อธรรมบางข้อในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น  
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 ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน  ๒๑  หน่วยกิต             
          ๘๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงทางปรัชญา    (๓) (๓-๐-๙) 
   Advanced Research Methodology in Philosophy   
 ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและ
วิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาวิชา
ปรัชญา  น าวิธีการถกป๎ญหาของ จอห์น ฮอสเปอร์ มาฝึกใช้  เน้นฝึกปฏิบัติโดยการเลือกหัวข้อวิจัยและ
ด าเนินการวิจัย  เพื่อน าไปสู่การวิจัยจริง 
  ๘๐๒  ๑๐๔   งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา   (๓) (๓-๐-๙) 
   English Academic Works for Research in Philosophy 

ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีส าคัญทางปรัชญาในภาคภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตเกิดทักษะด้าน
การอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ รู้ศัพท์ส านวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมท้ังศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ 
โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ใหม่ในงานวิชาการหรืองานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตลอดท้ังศึกษางานพุทธปรัชญาท่ี
มีความโดดเด่นและมีผลกระทบอย่างสูงต่อการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญาในอดีตและป๎จจุบัน  โดยเลือกศึกษา
จากเอกสาร บทความทางวิชาการ และต าราภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตมีทักษะด้านการอ่านเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ มีข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า วิจัยด้านพุทธปรัชญา เพื่อประโยชน์ใน
การค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย 

๘๐๒  ๑๐๕ งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย    (๓) (๓-๐-๙) 
 Pali and Sanskrit Works for Research   

  ศึกษางานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตจากคัมภีร์ส าคัญ เช่น มิ ลินทป๎ญหา วิมุตติมรรค   
วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี  สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร ลังกาวตรสูตร โดยเน้นประเด็นป๎ญหา
ทางปรัชญา เช่น ป๎ญหาเรื่องโลกหน้า ป๎ญหาเรื่องการคบเพื่อน  แนวคิดเรื่องจิต ภพภูมิ  ป๎ญญา กรุณา   
พระโพธิสัตว์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย  

๘๐๒  ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน      (๓) (๓-๓-๖) 
   Insight Meditation 
 ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาสติป๎ฏ
ฐาน ๔  รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย ล าดับขั้นตอนของการเจริญ
กรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิป๎สสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น  

๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ ์     (๓) (๓-๓-๖) 
   Seminar on Dissertation 
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล 
การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ์  เน้น
ตรวจสอบกระบวนการและความก้าวหน้าในการเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
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 ๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑     (๓)  (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 

 ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริย
ศาสตร์ เป็นต้น ท่ีปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค เน้นวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาท่ีปรากฏอยู่ในภาษาบาลี 
ในแต่ละบริบท  

๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓)  (๓-๐-๖) 
 Usage of Pali II 

 ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริย
ศาสตร์ เป็นต้น ท่ีปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค เน้นการอธิบายเพื่อตรวจสอบ ความ
เช่ือมโยงแนวคิดทางปรัชญา และอธิบายพัฒนาการแนวคิดท่ีแฝงอยู่ในคัมภีร์ท้ังสอง  

๒) หมวดวิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่
ก าหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา  คือ  

 ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต  
     ๘๐๒  ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙) 
   Philosophical Analysis 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางปรัชญาส านักต่าง ๆ โดยเน้นการวิเคราะห์เหตุผลท่ีใช้ในหลักการ 
วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการน าเสนอแนวคิดทางปรัชญานั้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  
 ๘๐๒  ๓๐๘ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก   ๓ (๓-๐-๙) 
   Seminar on Problems in Eastern Philosophy 
 สัมมนาป๎ญหาในปรัชญาตะวันออก เช่น ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน เป็นต้น โดยผู้บรรยายต้ังค าถาม 
ให้นิสิตตอบพร้อมแสดงเหตุผลท้ังในแง่สนับสนุนและในแง่คัดค้าน  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนด
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  

 ข.  วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓  หน่วยกิต 
 ๘๐๒  ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา             (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
 สัมมนาป๎ญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น  เป้าหมายสูงสุดของศาสนา ป๎ญหาเกี่ยวกับพระเจ้า  กรรม 
นิพพาน  โมกษะ ภาษาศาสนา  ประสบการณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา ความเช่ือและความจริงทาง
ศาสนา ศาสนากับเสรีภาพ ศาสนากับการกดขี่ทางเพศ ศาสนากับสันติภาพและความขัดแย้ง เป็นต้น  
ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย  ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่าง
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รายงาน  ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ าวิชา  

๓) หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 
  ๘๐๒  ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม     ๓ (๓-๐-๙) 
    Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาท่ีส าคัญของนักคิดกลุ่มอัตถิภาวนิยม เช่น ปรัชญาของเซอเรน 
เกียร์เกการ์ด  เฟดริก นิตส์เช คาร์ล จัสเปิร์ส  มาร์ติน ไฮเดกเกอร์  อัลแบรต์ กามูส์  และฌอง-ปอล ซาตร์ 
และศึกษาแนวความคิดส าคัญในปรากฏการณ์วิทยา เช่น การมุ่งอารมณ์ (Intentionality) สารัตถะ  
การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซ์ เบรนทาโน  
เอดมุนด์ฮุสเซิร์ล มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ แมร์โล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร์  ท้ังนี้ ให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางด้านแนวคิดด้วย  
 ๘๐๒  ๒๑๒ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก    ๓ (๓-๐-๙) 
   Seminar on Problems in Western Philosophy 
 สัมมนาป๎ญหาในปรัชญาตะวันตก เน้นศึกษาประเด็นป๎ญหาทางปรัชญา เช่น ป๎ญหาทางอภิปรัชญา 
ญาณวิทยา  จริยศาสตร์  ของนักปรัชญาคนส า คัญในแต่ละยุค เ ช่น  เพลโต อริสโตเ ติล โทมัส  
อไควนัส  โทมัส ฮอบส์ คาร์ล มาร์ก เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องแสดงโครงสร้างของรายงานอย่างน้อย 
๑ เรื่อง  แล้วด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา แล้วเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ในช้ันเรียน  

๘๐๒  ๓๑๔ สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์   ๓ (๓-๐-๙) 
   Seminar on Problems of Philosophy of Science  
 ศึกษาป๎ญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์  การอธิบายปรากฏการณ์การยืนยันความจริง  และ
ความน่าจะเป็น  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร์ การก าหนดขอบเขตของความ
เป็นและความไม่เป็นวิทยาศาสตร์  ในการศึกษาวิชานี้  นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่าง
น้อย ๑ ประเด็น  แล้วจัดท าโครงร่างรายงานด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การศึกษา  

๘๐๒  ๓๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่     ๓ (๓-๐-๙) 
   Post Modern Philosophy  
 ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาหลังสมัยใหม่  เช่น แนวคิดธรรมชาติของมนุษย์ 
แนวคิดเรื่องกฎหมาย แนวคิดเรื่องภาษา แนวคิดเรื่องความจริง แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่องเพศ เรื่อง
ประวัติศาสตร์  เป็นต้น โดยเน้นศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาคนส าคัญ เช่น วิตเกนสไตน์ (Witgenstein) ฟู
โกลท์ (Michel Foucault) แมคอินไตน์ (Mcintyre) เดอร์ริดา (Jacques Derrida) ฮาเบอร์มัส (Jurgen 
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Habermus) เลียวทาร์ด (Jean-Francois Lyotard) เจมสัน (Fredric Jameson) แนนซี่ (Fean-Luc Nancy) 
วัตติโม (Gianni Vattimo) เป็นต้น  
 ๘๐๒  ๒๑๔ ปรัชญาภาษา      (๓) (๓-๐-๙) 
   Philosophy of Language 
 ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ของปรัชญาภาษา  ทฤษฎีความหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความ
จริง  ธรรมชาติของภาษา  ของนักปรัชญาตะวันตก เช่น วิตเกนสไตน์ เบอร์ทัน รัสเซลล์ ฟรีเก้ เป็นต้น และนัก
ปรัชญาตะวันออก เช่น  ธรรมกีรติ ปรัชญานยายะ เป็นต้น  
 
 ๔) หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต (ส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญาโดยตรง)  
 ๘๐๒ ๓๒๑  การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                   ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophical Reasoning 2  
 ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย ( Inductive) แบบ
เปรียบเทียบ วิธีการให้เหตุผลแบบมิลล์ เหตุผลวิบัติ (Fallacy) การให้เหตุผลในปรัชญาเชน ทฤษฎีจตุโกฏิของ
นาคารชุน   โดยศึกษากรณีตัวอย่างงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  ของนักปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก แล้วพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ประเด็น
ป๎ญหาตามกรอบการให้เหตุผลนั้นๆ  

๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห์     (๓) (๓-๐-๙) 
  Analytic Metaphysics 

 ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเป็นจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เช่น แนวคิด
ของเพลโต้ อริสโตเติล วัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม ( Idealism) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)  
สัจนิยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน  โยคาจาร อภิปรัชญาใน
พุทธปรัชญา ป๎ญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม (Determinism) 
อนิยัตินิยม (Indeterminism) และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ป๎ญหาเรื่องเวลาว่าเวลามีจริง
หรือไม่ (Is time real?) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาส านักมัธยมิก (Madhyamika) ความเป็นจริง 
(Reality) ในพุทธปรัชญาส านักโยคาจาร  

๖๐๓  ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์     (๓) (๓-๐-๙) 
  Analytic Epistemology 

 ศึกษาแนวคิดเรื่องความรู้หรือทฤษฏีความรู้ของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกส านักต่างๆ ใน
ประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู้ ท่ีมาของความรู้ มาตรฐานในการตัดสินความรู้ ลักษณะของความเช่ือและ
ความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  
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๖๐๓  ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์     (๓) (๓-๐-๙) 
  Analytic Ethics 

 ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันตก เช่น ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) กรณียธรรม 
(Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เน้นศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความดี (Good) 
ความช่ัว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong)  นอกจากนี้ยังศึกษาอภิจริยศาสตร์ (MetaMetrics) และ
ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันออก  เช่น พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ของเชน เป็นต้น  พร้อมกับ
วิเคราะห์ประเด็นป๎ญหาทางจริยศาสตร์ร่วมสมัย เช่น ป๎ญหาการท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การุณยฆาต การตัดสิน
ประหารชีวิต การท าส าเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลล์ต้นแบบ (Stem Cell Research) โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา  

๘๐๒ ๒๑๙  สัมมนาปรัชญาจีน      (๓) (๓-๐-๙) 
  Seminar on Chinese Philosophy 

 สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของมนุษย์ ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของ
เต๋า แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง ความรักสากล สวรรค์ สวัสดิการสังคม ส านักกฎหมายนิยม (Legalism) แนวคิด
เรื่องการศึกษา แนวคิดว่าด้วยความดี ความช่ัว โดยเน้นศึกษานักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดและการพัฒนา
ทางสังคม เช่น ขงจ่ือ  เม้งจ่ือ เหล่าจ่ือ หานเฟยจ่ือ ซุนจ่ือ เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  

๘๐๒ ๓๒๐  สัมมนาปรัชญาอินเดีย      (๓) (๓-๐-๙) 
  Seminar on Indian Philosophy 

 สัมมนาเกี่ยวกับแนวความคิดทางปรัชญาอินเดีย เช่น แนวคิดเรื่องโมกษะ กรรม การเกิดใหม่ 
เป้าหมายสูงสุด พระพรหม ความหลุดพ้น จากส านักจารวาก เชน นยายะ ไวเษศิกะ สังขยา โยคะ มีมางสา  
เวทานตะ  อไวทะเวทานตะ พุทธะ เป็นต้น  ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
รายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา  

๕) วิทยานิพนธ์  
 ๘๐๐  ๒๐๐ วิทยานิพนธ์         ๓๖   หน่วยกิต 
   Dissertation 
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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย  : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Buddhist Educational 
       Administration 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย     : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 
ช่ือย่อภาษาไทย  : ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Education (Buddhist Educational Administration) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  : Ed.D. (Buddhist Educational Administration) 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 -หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

  -บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นการขยายการศึกษา เพื่อผลิต
ดุษฎีบัณฑิตท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ให้มีความรู้และความเช่ียวชาญ   
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ท างานและส่ือสารร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็น
อย่างดี สามารถเรียนรู้และน าแนวคิดทางด้านการบริหารการศึกษาสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อัน
สอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงสถาปนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นท่ีศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑. เพื่อผลิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประยุกต์
เข้ากับวิชาการแห่งการบริหารการศึกษา พร้อมกับบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

๒. เพื่อผลิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารการศึกษาและเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุข 
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สงบ เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเพียบพร้อม เป็นต้นแบบหรือตัวอย่าง
ท่ีดีให้แก่สังคม 

๓. เพื่อผลิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ 
วิ จัย จัดระบบ และประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
๕. หลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา     
       ๑) แบบ ๑.๑  ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๖๐ หน่วยกิต เป็นหลักสูตร ๓ ปี 
    ๒) แบบ ๒.๑  ลงทะเบียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต เป็นหลักสูตร ๓ ปี 
   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ 
    ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแบบการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต และศึกษาหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒๔ หน่วย
กิต  โดยท้ังนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต คือ หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วย
กิต หมวดวิชาเอก จ านวน ๙ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก จ านวน ๖ หน่วยกิต รวมท้ังส้ินจ านวน ๖๐ หน่วย
กิต  และศึกษาหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต โดยท้ังนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษา
รายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

หมวดวิชา หน่วยกิต แบบ ๑.๑ หน่วยกิต แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ (๒๔) ๙ (๙) 
๒. หมวดวิชาเอก - ๙ 
๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
๔. ดุษฎีนิพนธ ์ ๖๐ ๓๖ 

จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๖๐ ๖๐ 
หมายเหตุ : รายวิชาในวงเล็บ (   ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
 
 



๔๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

๖. รายวิชาส าหรับหลักสูตร  
   ก. แบบ ๑.๑ 

๑) หมวดวิชาบังคับ: ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒๔ หน่วยกิต ในจ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้ 
     ๘๐๖ ๑๐๔   สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา    (๓) (๓-๐-๖) 

  Seminar on Sangha Education and Education Administration 
๘๐๖ ๑๐๕   สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา    (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Buddha’s Education Administration Method 
๘๐๖ ๑๐๖   สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Strategies in Buddhist Educational Administration   

       Quality Development 
๘๐๖ ๑๐๗   สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา   (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Resources Administration in Education 
๘๐๖ ๑๐๘   สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ  (๓) (๓-๐-๖) 
  Seminar on Managing and Leading School to Success 
๘๐๖ ๑๐๙   ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา    (๓) (๓-๐-๖) 
  Professional English for Educational Administration 
๘๐๖ ๑๑๐   วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา     (๓) (๓-๐-๖) 
  Research Methodology in Educational Administration 
๐๐๐ ๙๐๖ กรรมฐาน       (๓) (๒-๒-๕)  
  Meditation 
๒) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๖ ๔๐๑ ดุษฎีนิพนธ์       ๖๐ หน่วยกิต 
  Dissertation 
 

   ข. แบบ ๒.๑ 
๑) หมวดวิชาบังคับ: ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานท่ีนิสิตดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษาประกอบด้วย 
๑.๑) วิชาบังคับ : นับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๘๐๖ ๑๐๑   การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 
  Sangha Education and Education Administration 
๘๐๖ ๑๐๒   พุทธวิธีการบริหารการศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 
  The Buddha’s Education Administration Method 
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๘๐๖ ๑๐๓   กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
  Strategies in Buddhist Educational Administration Quality 

Development 
๑.๒) วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๘๐๖ ๑๐๙   ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา    (๓) (๓-๐-๖) 
  Professional English for Educational Administration 
๘๐๖ ๑๑๐   วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา     (๓) (๓-๐-๖) 
  Research Methodology in Educational Administration 
๐๐๐ ๙๐๖ กรรมฐาน       (๓) (๒-๒-๕) 
  Meditation 
๑.๓) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต : ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

หรือไม่เคยเรียนรายวิชานี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ท่ีได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้คือ 
๘๐๖ ๑๑๑ นโยบายและหลักบริหารการศึกษา    (๓) (๓-๐-๖) 
  Policy and Principle of Educational Administration 
๘๐๖ ๑๑๒ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   (๓) (๓-๐-๖) 
  Curriculum Development and Educational Quality Promoting 
๒) หมวดวิชาเอก: จ านวน ๙ หน่วยกิต  
๘๐๖ ๒๐๑   การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ   ๓ (๓-๐-๖) 
  Managing and Leading School to Success 
๘๐๖ ๒๐๒ การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
  Resources Administration in Education 
๘๐๖ ๒๐๓   ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา     ๓ (๐-๐-๙๐) 
  Professional Practicum of Educational Administration 
๓) หมวดวิชาเลือก : ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๘๐๖ ๓๐๑   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Innovation and Information Technology for Educational 

Administration 
๘๐๖ ๓๐๒   การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
  Research Proposal Development in Educational Administration 
๘๐๖ ๓๐๓   ภาวะผู้น าเพื่อการเรียนรู ้     ๓ (๓-๐-๖) 
  Leadership for Learning 
๘๐๖ ๓๐๔   การเปล่ียนแปลงองค์กรทางการศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 
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  Educational Organization Change 
 
๘๐๖ ๓๐๕   มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์กรทางการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
  Human Relations and Organizational Behavior in Education 
๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๖ ๔๐๒ ดุษฎีนิพนธ์       ๓๖ หน่วยกิต 
  Dissertation 
 

๗. แผนการศึกษา 

๑) แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๑๐๖ สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษา

เชิงพุทธ 
(๓)  ๓ ๐ ๖ 

๘๐๖ ๑๐๘ สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสูค่วามส าเร็จ (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา  (๓)  ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๑๐๔ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา   (๓)  ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๕ สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๗ สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา (๓) ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๙๐๖ กรรมฐาน  (๓) ๒ ๒ ๕ 
๘๐๖ ๔๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๔๙ 
 

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๖ ๔๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๖ ๔๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

ภาคการศึกษาที่ ๕ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๖ ๔๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

ภาคการศึกษาที่ ๖ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๖ ๔๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 
 
 
 
 



๕๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

๒) แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๑๐๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ ๓  ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา  (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     

๘๐๖ ๒๐๑ การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๘๐๖ ๑๐๑ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา   ๓  ๓ ๐ ๖ 
๘๐๖ ๑๐๒ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา  ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๙๐๖ กรรมฐาน  (๓) ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเอก      
๘๐๖ ๒๐๒ การบริหารทรัพยากรทางการบรหิารการศึกษา  ๓ ๐ ๖ ๓ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๕๑ 
 

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอก      
๘๐๖ ๒๐๓   ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  ๓ ๐ ๐ ๙๐ 

 วิชาเลอืก (๒ รายวิชา)     
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๖ ๔๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๕ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๖ ๔๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

ภาคการศึกษาที่ ๖ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๘๐๖ ๔๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

ไม่รวมการเรียนเสริมบาลี/ภาษาอังกฤษ MCU 005-006 (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติด้านภาษาเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย) 



๕๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

๘.  แนวสังเขปรายวิชา 
  ๑) หมวดวิชาบังคับ 

   ๑.๑) หมวดวิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต จ านวน  ๙ รายวิชา   แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ 
 ๘๐๖ ๑๐๔  สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
    Seminar on Sangha Education and Education Administration 

 ระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การสังคายนาพระไตรปิฎก ต าราวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ก าเนิดมหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์นานาชาติ  ระบบการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริหารศึกษาโลก คณะสงฆ์กับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
 ๘๐๖ ๑๐๕  สัมมนาพุทธวิธีการบริหารการศึกษา (๓)(๓-๐-๖) 
     Seminar on Buddha’s Education Administration Method 
 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
การวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา การบริหารงานของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนให้เกิด
การพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ความเป็นครูและเทคนิคการสอน 
หลักการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการบริหารชุมชนสัมพันธ์  และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 
 ๘๐๖ ๑๐๖  สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ (๓)(๓-๐-๖) 

  Seminar on Strategies in Buddhist Educational Administration 
     Quality Development 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหาร
การศึกษา การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่สู่การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้เท่าทัน
กันการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม และการบูรณาการการบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์ให้มีคุณภาพตาม
หลักพุทธธรรม 
 ๘๐๖ ๑๐๗ สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
    Seminar on Resources Administration in Education 
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าท่ีในการบริหาร การบริหารองค์กรทางการศึกษา การ
บริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้เพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การบูรณาการ
พุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าท่ีในการบริหาร 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๕๓ 
 

 
 

  ๘๐๖ ๑๐๘ สัมมนาการบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ (๓) (๓-๐-๖) 
    Seminar on Managing and Leading School to Success 
 การพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น า และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การ
จัดการความรู้เกี่ยวบกับการบริหารการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อน
ร่วมงาน การบริหารความเส่ียงและความขัดแย้ง การระดมทรัพยากรทางการศึกษากับการพัฒนาระบบ
เครือข่าย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การนิเทศการศึกษา หลักการและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการบริหารและการน า
สถานศึกษา 
  ๘๐๖ ๑๐๙  ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารการศึกษา  (๓) (๓-๐-๖) 
     Professional English for Educational Administration)  
  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะช้ันสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความ ภาษาอังกฤษ การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความต ารา และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษากับนักวิชาการ
ต่างชาติ 
  ๘๐๖ ๑๑๐  วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖)  
     Research Methodology in Educational Administration 
 การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิง
นโยบาย การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตัวบ่งช้ี การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง การวิจัยการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความและ
น าเสนอผลการวิจัย  บูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย 

  ๘๐๖ ๑๑๑ นโยบายและหลักบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
    Policy and Principle of Educational Administration 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา นโยบายและแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา องค์กรและ
หน่วยงานทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ การบริหารทรัพยากรสารสนเทศและ
ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษายุคใหม่ บูรณาการพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 
 ๘๐๖ ๑๑๒ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (๓) (๓-๐-๖) 
  Curriculum Development and Educational Quality Promoting 
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อ
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ส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การประเมินผลหลักสูตร  บูรณาการพุทธธรรมกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 ๐๐๐ ๙๐๖  กรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕) 

    Meditation 
 ความเป็นมาของสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน การก าเนิดและองค์ประกอบของชีวิต
มนุษย์ การปฏิบัติตามทางสายกลางวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติตามหลักสติป๎ฏฐาน ส านักกรรมฐาน
สายต่างๆ  การบริหารจิตและเจริญสติในชีวิตประจ าวัน และแนวโน้มการบริหารจิตและเจริญสติในสังคมโลก   
  ๑.๒) หมวดวิชาบังคับ : นับหน่วยกิต  หลักสูตร แบบ  ๒.๑  จ านวน  ๙ หน่วยกิต 
 ๘๐๖ ๑๐๑ การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Sangha Education and Education Administration 

 ระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การสังคายนาพระไตรปิฎก ต ารา
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ก าเนิดมหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์นานาชาติ  
ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการบริหารศึกษาโลก คณะสงฆ์กับการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 
 ๘๐๖ ๑๐๒  พุทธวิธีการบริหารการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    The Buddha’s Education Administration Method 

 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ พุทธวิธีการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
การวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา การบริหารงานของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนให้เกิด
การพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น ความเป็นครูและเทคนิคการสอน 
หลักการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการบริหารชุมชนสัมพันธ์  และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 
  ๘๐๖ ๑๐๓  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
    Strategies in Buddhist Educational Administration Quality 
      Development 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางการศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ การน ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการบริหาร
การศึกษา การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่สู่การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้เท่าทัน
กันการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม และการบูรณาการการบริหารการศึกษาด้วยกลยุทธ์ให้มีคุณภาพตาม
หลักพุทธธรรม 
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 ๒) หมวดวิชาเอก   จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
  ๘๐๖ ๒๐๑  การบริหารและการน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ๓ (๓-๐-๖) 
   Managing and Leading School to Success 
 การพัฒนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น า และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การ
จัดการความรู้เกี่ยวบกับการบริหารการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธ์ และการพัฒนาเพื่อน
ร่วมงาน การบริหารความเส่ียงและความขัดแย้ง การระดมทรัพยากรทางการศึกษากับการพัฒนาระบบ
เครือข่าย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การนิเทศการศึกษา หลักการและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการบริหารและการน า
สถานศึกษา 
 ๘๐๖ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

  Resources Administration in Education 
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าท่ีในการบริหาร การบริหารองค์กรทางการศึกษา การ
บริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้เพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การบูรณาการ
พุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าท่ีในการบริหาร 
 ๘๐๖ ๒๐๓ ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา   ๓ (๙๐) 
  Professional Practicum of Educational Administration 
 มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา น าเสนอเอกสาร
เชิงหลักการเพื่อปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ า
รายวิชาและผู้บริหารพี่เล้ียง โดยค านึงถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาและในหน่วยงานทางการศึกษาท่ีก าหนด มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นโยบาย 
การวางแผน น าแผนสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และสะท้อนผล น าเสนอและรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพ
เกี่ยวกับบทบาท กิจกรรม ผลงาน และอื่นๆ รวมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีได้รับ   
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  ๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 ๘๐๖ ๓๐๑  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
   Innovation and Information Technology for Educational  
    Administration 
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเชิงพุทธ การบริหารและการ
จัดการองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร การ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย กระบวน
ทัศน์ใหม่ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุค
ดิจิทัล 
 ๘๐๖ ๓๐๒  การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Research Proposal Development in Educational Administration 
 เทคนิคการการตั้งช่ือเรื่องวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือ
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การด าเนินงานวิจัยในลักษณะต่างๆ สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความและน าเสนอผลการวิจัย การบูรณาการพุทธธรรมกับการวิจัย 
 ๘๐๖ ๓๐๓  ภาวะผู้น าเพื่อการเรียนรู้ ๓ (๓-๐-๖) 
   Leadership for Learning 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า  ผู้น าการศึกษาไทย ผู้น าการศึกษาโลก การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง 
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการพุทธธรรมกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า ส าหรับภาวะ
ผู้น าเพื่อการเรียนรู้ 
 ๘๐๖ ๓๐๔  การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   Educational Organization Change 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง รูปแบบการเปล่ียนแปลง ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลง ป๎จจัยต่อต้านการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงองค์กรทางการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบองค์กร
ทางการศึกษาของไทยกับนานาชาติ สัมมนาการเปล่ียนแปลงองค์การทางการศึกษา 
 ๘๐๖ ๓๐๕  มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์กรทางการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Human Relations and Organizational Behavior in Education 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมองค์กรกับบริบททางการศึกษา 
กระบวนการแกป๎ญหาความขัดแย้ง การเปล่ียนแปลงองค์กร การแก้ป๎ญหาความซ้ าซ้อนภายในองค์กรทาง
การศึกษา กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรทางการศึกษา การบูรณาการหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมองค์กรกับบริบททางการศึกษากับหลักพุทธธรรม 
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 ๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
 ๔.๑) ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑   

 ๘๐๐  ๔๐๑  ดุษฎีนิพนธ์       ๖๐ หน่วยกิต 
    Dissertation 
 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา หรือการบริหาร
การศึกษาเชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยท่ีดีและเหมาะสม ภายใต้การแนะน าของคณะท่ีปรึกษา 

 ๔.๒) ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๒.๑   
 ๘๐๖  ๔๐๒  ดุษฎีนิพนธ์        ๓๖ หน่วยกิต 
    Dissertation 
 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา หรือการบริหาร
การศึกษาเชิงพุทธเป็นการบูรณาการกับการบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศเป็นรายบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยท่ีดีและเหมาะสม ภายใต้การแนะน าของคณะท่ีปรึกษา 
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หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
      ช่ือหลักสูตรภาษาไทย           :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Master of Arts Program in Buddhist Studies  
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ช่ือเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
      ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ                :  Master of Arts  (Buddhist Studies) 
      ช่ือย่อภาษาไทย  :  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
      ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  :  M.A. (Buddhist Studies) 
 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
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๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

        ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการวิชาการสู่งานวิจัย 
พัฒนาสังคมอุดมป๎ญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 ความส าคัญของหลักสูตร  
 ความเจริญทางวัตถุในท่ัวโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความแก่งแย่งเอารัด
เอาเปรียบซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
         วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
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 ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ 
 ๔. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาและท างานเป็นทีมได้ 
 ๕. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูลเพื่อท าวิจัยและน าเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย 
 
๕. หลักสูตร 
       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
        จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ 
หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่าง
น้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ (๒ ปี) และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ (๕ ปี) 
 โครงสร้างหลักสูตร    
 โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) โดยแบ่งหมวดวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก (๒)/หน่วยกิต 

๑.หมวดวิชาบังคับ ๙ 
๒.หมวดวิชาเอก ๑๒ 
๓.หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔.ไม่นับหน่วยกิต (๑๒) 
๕.วิทยานิพนธ์ ๑๒ 
๖.สารนิพนธ์ - 

รวมทั้งสิ้น ๓๙ 

๖. รายวิชาในหลักสูตร  
 (๑) แผน ก  วิชาบังคับ  นับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 

     ๖.๑ วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต 
 ๖๐๐  ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์    ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
 ๖๐๐  ๑๐๒  พุทธปรัชญา      ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist  Philosophy 
 ๖๐๒  ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา        ๓ (๓-๐-๖)  
  Research Methodology in Buddhism 
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๖.๒ วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  
 ๖๐๐ ๑๐๔  พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ     (๓) (๓-๐-๖) 

         Buddhism in English 
 ๖๐๐  ๒๐๕ กรรมฐาน         (๓) (๓-๐-๖) 
  Buddhist Meditation 
 ๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๐-๖)  
  Seminar on Thesis  
 ๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑      (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali I 
 ๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓) (๓-๐-๖) 
  Usage of Pali II 
 (๒) วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต  
      ๖๐๒ ๑๐๖   พระพุทธศาสนาเถรวาท     ๓ (๓-๐-๖) 
   Theravada Buddhism 
  ๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน     ๓ (๓-๐-๖)  
      Mahayana Buddhism 
  ๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) 
    Selected Buddhist Works    
  ๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖)  
    Seminar on Buddhism 
        (๓) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 ๖๐๒ ๓๑๐   พุทธจริยศาสตร์กับป๎ญหาสังคมร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
 ๖๐๒ ๓๑๑   ขบวนการพุทธใหม่ในโลกป๎จจุบัน    ๓ (๓-๐-๖) 
  New-Buddhist Movements in Contemporary World 
 ๖๐๒ ๓๑๓   พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่    ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Modern Sciences 
 ๖๐๒ ๓๑๔   พระพุทธศาสนากับภูมิป๎ญญาไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Thai Wisdom 
 ๖๐๒ ๓๑๕   สานเสวนาทางศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
  Inter-Religious  Dialogue 
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      (๔)   วิทยานิพนธ์ ๑๒   หน่วยกิต                                               
 ๖๐๒ ๔๐๐   วิทยานิพนธ์                          ๑๒  หน่วยกิต 
  Thesis 
๗. แผนการศึกษา      
 แผนการศึกษา   

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ ๓  ๓ ๐ ๖ 
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา ๓  ๓ ๐ ๖ 
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ  (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓  ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๓  ๓ ๐ ๖ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๓  ๓ ๐ ๖ 
๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑  (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลอืก     
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓  ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    
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ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอก     
๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน ๓  ๓ ๐ ๖ 
๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลอืก     
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ๓  ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 
ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     

๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์   (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิทยานิพนธ ์     

๖๐๒ ๔๐๐   วิทยานิพนธ์ ๑๒    

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

(ไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษเสริมระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 

 
๘.  แนวสังเขปรายวิชา 
   

(๑)วิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต         
ก.วิชาบังคับแบบนบัหน่วยกิต 

 ๖๐๐ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์      ๓ (๓-๐-๖) 
     Tipitaka Analysis 
 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการพระไตรปิฎก  สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมส าคัญ 
หลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 
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 ๖๐๐ ๑๐๒  พุทธปรัชญา      ๓ (๓-๐-๖) 
   Buddhist Philosophy 
 วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น  เถรวาท  สรวาสติวาท เสาตราน
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ท้ังน้ีการศึกษาแนวคิดเหล่าน้ันจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในกรอบ
ของแนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร์ 
 ๖๐๒ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
                                Research Methodology in Buddhism 
           ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสารโดยเน้น
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
 ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  
 ๖๐๐ ๒๐๔  พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ      (๓) (๓-๐-๖) 
                                Buddhism in English 
  ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟ๎ง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) การอ่านคัมภีร์หรือต ารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท างานวิชาการของนิสิต 
 ๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน       (๓) (๓-๐-๖) 
                          Buddhist Meditation 
            ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
และปกรณ์วิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรม
ฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน ล าดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ 
๘ และวิป๎สสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
 ๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์     (๓) (๓-๓-๖) 
  Seminar on Thesis 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาวิทยานิพนธ์ โดย
เน้นการต้ังช่ือ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ค านิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการด าเนินการ
วิจัย และผลการวิจัย รวมท้ังฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย 
 ๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑     (๓) (๓-๐-๖) 

     Usage of Pali I 
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี  การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ 
 ๑๐๒ ๓๐๖  การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓) (๓-๐-๖) 

    Usage of Pali II 
 ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ 
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          (๒) วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต      
๖๐๒ ๑๐๖   พระพุทธศาสนาเถรวาท      ๓ (๓-๐-๖) 

                         Theravada Buddhism 
         ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักค าสอนส าคัญ
ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาทพร้อมท้ังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ   

๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน      ๓ (๓-๐-๖) 
                           Mahayana Buddhism 
          ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนามหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและค าสอนส าคัญท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนามหายานพร้อมท้ังการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานในประเทศต่างๆ 
 ๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
        Selected Buddhist Works 

 ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ ผลงานทางวรรณกรรมและหลักค าสอนส าคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคน
ส าคัญทั้งในอดีตและป๎จจุบันท่ีสะท้อนอัตลักษณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ 
พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโปละราหุล พระ
โสภณมหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ สองขะปะ(วัชรยาน) พระนารทมหาเถระ(ศรีลังกา) ริส เดวิดส์ 
เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น 
      (๓) วิชาเลือก โดยแผน ก แบบ ก(๒) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต   
 ๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา      ๓ (๓-๐-๖) 
                          Seminar on Buddhism 
 สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นป๎ญหาสังคมป๎จจุบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการ
อภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ป๎ญหาสังคมป๎จจุบัน 
 ๖๐๒ ๓๑๐   พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย    ๓ (๓-๐-๖) 
                          Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
 ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความช่ัว ควร ไม่ควร  เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบป๎ญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะป๎ญหาท่ีมีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น การท าแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การท าการุณยฆาต การท าโคลนน่ิง 

๖๐๒ ๓๑๑   ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน     ๓ (๓-๐-๖) 
                          New-Buddhist Movements in Contemporary World 

ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกป๎จจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคม
กับการเกิดข้ึนของขบวนการพระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดต้ังองค์กร  การตีความค าสอน วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมท้ังอิทธิพลต่อสังคมป๎จจุบัน 
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 ๖๐๒ ๓๑๓   พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่    ๓ (๓-๐-๖) 
                          Buddhism and Modern Sciences 
  ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ท่ีครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดย
การบูรณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการประยุกต์อธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
 ๖๐๒ ๓๑๔   พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
         Buddhism and Thai wisdom 
  ศึกษาหลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีความสมัพันธ์กับภูมิป๎ญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
ความเช่ือ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อ
ภูมิป๎ญญาไทย   
 ๖๐๒ ๓๑๕   สานเสวนาทางศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
    Inter-Religious Dialogue  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทางศาสนา  รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก 

(๔) วิทยานิพนธ์  
ก าหนดให้ แผน ก แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์  
๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์       ๑๒ (๐-๔๕-๐) 
        Thesis 
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หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา ปรัชญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 
      ช่ือหลักสูตรภาษาไทย           :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
      ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Master of Arts  Programme in Philosophy 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ช่ือเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) 
      ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ                :  Master of Arts  (Philosophy) 
      ช่ือย่อภาษาไทย  :  พธ.ม. (ปรัชญา) 
      ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  :  M.A. (Philosophy) 
 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
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๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  ให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้  ใฝ่สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล  ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์นักวิจารณ์  นักวิพากษ์  และนักสังเคราะห์ องค์ความรู้ทางปรัชญาและ
ศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม 
 ความส าคัญของหลักสูตร  

ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท าให้สังคมมนุษย์เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความจริง  ความดี 
และความงามท่ีมนุษย์เคยยึดถือ  จึงส่งผลให้สังคมต้องเผชิญป๎ญหาท่ีไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบทางสังคม การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวจ าเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลง โดยวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์เรื่องความจริง ความดี และความงาม จนกระท่ังรู้จั ก
แยกแยะคุณค่าท่ีส าคัญระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม และมนุษย์กับ
เทคโนโลยี  ซึ่งจะท าให้มนุษย์สามารถรู้และตัดสินใจว่าส่ิงใดควรท า ส่ิงใดไม่ควรท า เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ใน
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สังคมได้อย่างมีความสุข  การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง  เพราะวิชานี้สอนให้มนุษย์มี
ความรู้ในด้านความจริง  ความดี และความงาม  โดยเน้นการปลูกฝ๎งศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
วิพากษ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้บนฐานของความจริง ความดี และความงาม  ผลท่ีได้จากการศึกษาวิชานี้จะ
ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนได้       
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และเป็นผู้เช่ียวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
 ๒.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
 ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา 
วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา เพื่อพัฒนาสังคม 
 ๔. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
ต้นแบบท่ีดีงามให้แก่สังคม 
 
๕. หลักสูตร 
       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
        จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท า
วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย ๔ ภาค
การศึกษาปกต ิ(๒ ปี) และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ (ไม่เกิน ๕ ปี) 
 โครงสร้างหลักสูตร    

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ  
    ๑.๑ นับหน่วยกิต ๙ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๑๘) 
๒. หมวดวิชาเอก  
    ๒.๑ นับหน่วยกิต ๑๒ 
    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๓) 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน (๒) 
๕. วิทยานิพนธ ์ ๑๒ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙ 
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๖. รายวิชาในหลักสูตร 
 (๑)  หมวดวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต 

 ก.  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต 
  ๖๐๐ ๑๒๐    พุทธปรัชญา     ๓ (๓-๐-๙)  
     Buddhist Philosophy 

  ๖๐๐ ๑๒๑    พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก   ๓ (๓-๐-๙) 
    Buddhist Philosophy in Tipitaka 

  ๖๐๓ ๒๐๓    ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา   ๓ (๓-๐-๙) 
     Research Methodology in Philosophy 
  ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาจ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
   ๖๐๐ ๑๐๔    ภาษาอังกฤษ        (๓) (๓-๐-๙) 
     English 
   ๖๐๐ ๒๐๕    กรรมฐาน     (๓) (๓-๓-๙) 
     Buddhist Meditation 
   ๖๐๐ ๔๐๑    สัมมนาวิทยานิพนธ์    (๓) (๓-๐-๙)  
     Seminar on Thesis  
   ๑๐๒ ๓๐๒    การใช้ภาษาบาลี ๑    (๓) (๓-๐-๖) 
     Usage of Pali I 
   ๑๐๒ ๓๐๖    การใช้ภาษาบาลี ๒    (๓) (๓-๐-๖) 
     Usage of Pali II 
 

(๒) หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๑๒ หน่วยกิต 
       ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต 
  ๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห์    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Metaphysics 
  ๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Ethics 
  ๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์    ๓ (๓-๐-๙) 
    Analytic Epistemology 
  ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร์       ๓ (๓-๐-๙) 
    Aesthetics 
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       ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต ต้องศึกษาในรายวิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต  ๓  หน่วยกิต 
  ๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาป๎ญหาปรัชญาศาสนา              (๓)  (๓-๐-๙) 
    Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
 
(๓) หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้) 
  ๖๐๓ ๓๑๑ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์    ๓ (๓-๐-๙) 
    Symbolic Logic 
  ๖๐๓ ๓๑๔ ปรัชญาการเมือง      ๓ (๓-๐-๙) 
    Political Philosophy 
  ๖๐๓ ๓๑๗ ปรัชญาวิทยาศาสตร์    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Science 
  ๖๐๓ ๓๑๘ ปรัชญาการศึกษา    ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Education 
  ๖๐๓ ๓๒๑ จริยศาสตร์ธุรกิจ     ๓ (๓-๐-๙) 
    Business Ethics  
  ๖๐๓ ๓๒๒ ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๙) 

    Philosophy of Phenomenology and Existentialism 
๖๐๓ ๓๒๓ ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย    ๓ (๓-๐-๙) 

    Contemporary Indian Philosophy  
  ๖๐๓ ๓๒๔   ปรัชญาจีน     ๓ (๓-๐-๙) 
    Chinese Philosophy 
 

 (๔) หมวดวิชาพื้นฐาน นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาวิชา
ปรัชญา จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

๖๐๓ ๓๒๕  การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๑                  (๒) (๒-๐-๙) 
Philosophical Reasoning 1 

           (๕) วิทยานิพนธ ์ ๑๒   หน่วยกิต 
  ๖๐๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ ์     ๑๒ (๐-๐-๖) 
    Thesis 
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๗. แผนการศึกษา   
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๐๐ ๑๒๑     พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ๓  ๓ ๐ ๙ 
๖๐๐ ๑๒๐     พุทธปรัชญา ๓  ๓ ๐ ๙ 
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ  (๓) ๓ ๐ ๙ 

 วิชาเอก     
๖๐๓ ๑๐๖     อภิปรัชญาวิเคราะห ์ ๓  ๓ ๐ ๙ 
๑๐๒ ๓๐๒     การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๖๐๓ ๓๒๕ การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๑**                 (๒) ๒ ๐ ๙ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๘)    

**ส าหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานปรัชญา 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ๓  ๓ ๐ ๙ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) ๓ ๐ ๙ 

 วิชาเอก     
๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห ์ ๓  ๓ ๐ ๙ 

 วิชาเลอืก     
๑๐๒ ๓๐๖        การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    
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ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอก     
๖๐๐ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์ ๓  ๓ ๐ ๙ 
๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร์   ๓  ๓ ๐ ๙ 

 วิชาเลอืก     
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๐๐ ๔๐๑    สัมมนาวิทยานิพนธ์ (๓) ๓ ๐ ๙ 

 วิชาเอก     
๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาป๎ญหาปรัชญาศาสนา (๓) ๓ ๐ ๙ 

 วิทยานิพนธ ์     
๖๐๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๑๒    

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖     

(ไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษเสริมระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
 

๘.  แนวสังเขปรายวิชา 
 (๑) หมวดวิชาบังคับ 
 ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต) 
 ๖๐๐ ๑๒๐ พุทธปรัชญา      ๓ (๓-๐-๙) 
   Buddhist Philosophy 
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของแนวคิดในพุทธปรัชญาส านักต่างๆ คือ เถรวาท สรวาสติวาท เสา
ตรานติกะ มาธยมิก โยคาจาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระ เปรียบเทียบแนวความคิดหลักของส านัก
ปรัชญาเหล่านี้ท้ังในแง่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ 
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 ๖๐๐ ๑๒๑ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก    ๓ (๓-๐-๙) 
   Buddhist Philosophy in Tipitaka 
 วิชานี้เน้นการศึกษาแนวคิดส าคัญทางปรัชญาเรื่อง อัตตา อนัตตา จิต เจตสิก รูป นิพพาน สวรรค์ 
นรก ความดี ความช่ัว สังคม รัฐ และการปกครอง โดยอาศัยกรอบแนวคิดหลัก คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์  ในพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา    ๓ (๓-๐-๙) 
   Research Methodology in Philosophy 
 ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย  กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและ
วิเคราะห์ข้อมูล  ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาวิชา
ปรัชญา เช่น การเลือกหัวข้อวิจัยทางปรัชญา การต้ังค าถามเพื่อการวิจัย การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย  
 ข. วิชาบังคับ (แบบไม่นบัหน่วยกิต) 
 ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ      (๓) (๓-๐-๙) 
   English  
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เกิดความช านาญท้ัง ๔ ด้าน คือ  ด้านการเขียน การพูด การ
อ่าน การฟ๎ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการอภิปรายในหัวข้อค าสอนของพระพุทธศาสนา เช่น  ศีล ๕  
พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิจจสมุปบาท  กรรมและการเกิดใหม่ 
 ๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      (๓) (๓-๓-๖) 
   Buddhist Meditation 
 ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาสติ
ป๎ฏฐาน ๔  รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย ล าดับขั้นตอนของการเจริญ
กรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิป๎สสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น  
 ๖๐๐ ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ ์     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Thesis 
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล 
การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 ๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑     (๓)(๓-๐-๖) 

 Usage of Pali I 
 ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิด 
จริยศาสตร์ เป็นต้น ท่ีปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค  
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 ๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒     (๓)(๓-๐-๖) 
 Usage of Pali II 

 ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจ
ริยศาสตร์ เป็นต้น ท่ีปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค  
 ๒) หมวดวิชาเอก 
 ก. หมวดวิชาเอกแบบนบัหน่วยกิต 
 ๖๐๓ ๑๐๖  อภิปรัชญาวิเคราะห์     ๓ (๓-๐-๙) 
   Analytic Metaphysics 
 ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเป็นจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เช่น 
แนวคิดของเพลโต้ อริสโตเติล วัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)  
สัจนิยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน  โยคาจาร อภิปรัชญา 
ในพุทธปรัชญา ป๎ญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม (Determinism) 
อนิยัตินิยม (Indeterminism) และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ป๎ญหาเรื่องเวลาว่าเวลามีจริง
หรือไม่ (Is time real?) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาส านักมัธยมิก (Madhyamika) ความเป็นจริง 
(Reality) ในพุทธปรัชญาส านักโยคาจาร  
 ๖๐๓ ๒๐๘  จริยศาสตร์วิเคราะห์      ๓ (๓-๐-๙) 
   Analytic Ethics 
 ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันตก เช่น ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) กรณียธรรม 
(Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เน้นศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความดี (Good) 
ความช่ัว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong)  นอกจากนี้ยังศึกษาอภิจริยศาสตร์ (Metaethics) และ
ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันออก  เช่น พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ของเชน เป็นต้น  พร้อมกับ
วิเคราะห์ประเด็นป๎ญหาทางจริยศาสตร์ร่วมสมัย เช่น ป๎ญหาการท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การุณยฆาต การตัดสิน
ประหารชีวิต การท าส าเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลล์ต้นแบบ (Stem Cell Research) โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา  
 ๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์     ๓ (๓-๐-๙) 
   Analytic Epistemology 
 ศึกษาแนวคิดเรื่องความรู้หรือทฤษฎีความรู้ของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกส านักต่างๆ ใน
ประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู้ ท่ีมาของความรู้  มาตรฐานในการตัดสินความรู้ ลักษณะของความเช่ือและ
ความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา  
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 ๖๐๓ ๓๑๕  สุนทรียศาสตร์       ๓ (๓-๐-๙) 
   Aesthetics 
 ศึกษาทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เช่น ทฤษฎีอัตวิสัย (Subjective) ปรวิสัย 
(Objective) สัมพัทธวิสัย (Relativism) อารมณ์นิยม (Emotionalism) พร้อมท้ังเกณฑ์ตัดสินทางสุนทรียะ 
ประสบการณ์สุนทรียะ โดยศึกษาแนวคิดเรื่องความงามผ่านภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมคีตศิลป์ 
ทัศนศิลป์ (Visual arts) รวมท้ังวัตถุสุนทรียะ ศิลปวิจารณ์ และศิลปวิจักษ์   
 ข.  หมวดวิชาเอกไม่นับหน่วยกิต 
 ๘๐๒ ๒๐๙  สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา     (๓) (๓-๐-๙) 
   Seminar on Problems of Philosophy of Religions 
 สัมมนาป๎ญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น ป๎ญหาเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า กรรมและนิพพาน ภาษาศาสนา 
ประสบการณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา ความเช่ือและความจริงทางศาสนากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ท้ังนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าวิชา 
 ๓) หมวดวิชาเลือก  นิสิตต้องศึกษาในรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 ๖๐๓ ๓๑๑  ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์      ๓ (๓-๐-๙) 
   Symbolic Logic 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ความหมายของญัตติ 
(Proposition) ชนิดของญัตติ ค่าความจริง (Truth Value) การอ้างเหตุผล (Argument)  และความสมเหตุสม 
ผล (Validity) การท าสัญลักษณ์ การใช้ ตารางความจริงและวิธีพิสูจน์ ความสมเหตุสมผลชนิดต่าง ๆ เช่น วิธี
นิรนัยธรรมชาติ (Natural Deduction) วิธีพิสูจน์โดยการสมมติเงื่อนไข (Conditional Proof) และวิธีพิสูจน์
โดยอ้อม (Indirect Proof) 

 ๖๐๓ ๓๑๔  ปรัชญาการเมือง      ๓ (๓-๐-๙) 
     Political Philosophy 
 ศึกษาแนวคิดทางการเมือง เช่น แนวคิดเรื่องรัฐ แนวคิดเรื่องรัฐาธิป๎ตย์ แนวคิดเรื่องเสรีภาพ 
แนวคิดเรื่องการออกกฎหมาย แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องธรรมาธิปไตย แนวคิดเรื่องสังคมนิยม 
แนวคิดเรื่องเผด็จการนิยม แนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยม โดยเลือกแนวคิดส าคัญของนักปรัชญา เช่น ขงจ้ือ 
พลาโต อาริสโตเติล โธมัส ฮอบส์ จอห์น ล็อค ฌอง-ฌักส์ รุสโซ  มาเคียเวลลี คาร์ล มาร์กซ์  มหาตมะ คานธี 
ดร.อัมเบกการ์ พุทธทาสภิกขุ  
 ๖๐๓ ๓๑๗  ปรัชญาวิทยาศาสตร์      ๓ (๓-๐-๙) 
   Philosophy of Science 
 ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะปรัชญาส านักปฏิฐานนิยมเชิง
ตรรกะ (Logical Positivism) ของกลุ่มเวียนนา (Vienna Circle) ส านักประสบการณ์นิยม (Empiricism) และ
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ปรัชญาฟิสิกส์ใหม่ เช่น ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป (General Theory of Relativity) 
และทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ของอัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ 
 ๖๐๓ ๓๑๘  ปรัชญาการศึกษา      ๓ (๓-๐-๙) 
   Philosophy of Education 
 ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในฐานะเป็นรากฐานการศึกษา การจัดหลักสูตรและระบบการศึกษาท่ี
สัมพันธ์กับอุดมคติของชีวิต การเรียนรู้ และการพัฒนามนุษย์ เช่น ปรัชญาการศึกษาส านักปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) ส านักอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  ส านักสารัตถนิยม (Essentialism) และปรัชญา
การศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาในโลกป๎จจุบัน รวมท้ังปรัชญาการศึกษาของพุทธปรัชญา 

 ๖๐๓ ๓๒๑ จริยศาสตร์ธุรกิจ     ๓ (๓-๐-๙) 
    Business Ethics   

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายและคุณค่าสูงสุดของการ
ท าธุรกิจ โดยเน้นจริยศาสตร์ธุรกิจในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก เช่น คาร์ล มาร์กซ์ อดัม สมิท  เป็นต้น 
จริยศาสตร์ธุรกิจในพุทธจริยศาสตร์ ธุรกิจทุนนิยม ธุรกิจเสรีนิยม ธุรกิจสังคมนิยม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร จริยศาสตร์ธุรกิจกับส่ิงแวดล้อม จริยศาสตร์กับเครือข่ายออนไลน์ จริยศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร      
 ๖๐๓ ๓๒๒ ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม   ๓ (๓-๐-๙) 
    Philosophy of Phenomenology and Existentialism  
 ศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดทางปรัชญาท่ีส า คัญของนัก คิดกลุ่มอัตถิภาวนิยม เ ช่น ปรัชญา 
ของเซอเรน เกียร์เกการ์ด  เฟดริก นิตส์เช คาร์ล จัสเปิร์ส  มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ อัลแบรต์ กามูส์   
และฌอง -ปอล ซาตร์  และศึกษาแนวความคิดส าคัญในปรากฏการณ์วิทยา เ ช่น การมุ่ งอารมณ์ 
(Intentionality) สารัตถะ การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญา
ของ ฟรันซ์ เบรนทาโน เอดมุนด์ ฮุสเซิร์ล มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ แมร์โล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร์  ท้ังนี้ ให้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางด้านแนวคิดด้วย 
 ๖๐๓ ๓๒๓ ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย     ๓ (๓-๐-๙) 
   Contemporary Indian Philosophy  
 ศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัย เช่น แนวคิดว่าด้วยความจริง ธรรมชาติของมนุษย์ วิถีแห่งความรู้ 
ทฤษฎีว่าด้วยมายา ศาสนากับศีลธรรม การเกิดใหม่และธรรมชาติของกรรม ธรรมชาติของอันติมสัจจ์ ชะตา
กรรมของมนุษย์ โดยเลือกนักปรัชญาผู้มีความโดดเด่น เช่น สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ  ฐากอร์  มหาตมะ 
คานธี ศรีอรพินโท กฤษณะจันทระ  ภัททาจารยะ ราธะกฤษณัน  โมฮัมมัด  อิคบัล กฤษณะมูรติ  
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 ๖๐๓ ๓๒๔   ปรัชญาจีน      ๓ (๓-๐-๙) 
    Chinese Philosophy 

 ศึกษาแนวคิดมนุษยนิยม  ธรรมชาติของมนุษย์ ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของเต๋า 
แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง ความรักสากล สวรรค์ สวัสดิการสังคม ส านักกฎหมายนิยม (Legalism) แนวคิดเรื่อง
การศึกษา แนวคิดว่าด้วยความดี ความช่ัว โดยเน้นศึกษานักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดและการพัฒนาทาง
สังคม เช่น ขงจ่ือ  เม้งจ่ือ เหล่าจ่ือ หานเฟยจ่ือ ซุนจ่ือ    
 ๔)  วิชาบังคับพื้นฐาน (รายวิชาบังคับพื้นฐานส าหรับผู้ไม่จบปริญญาตรีสาขาวิชาปรัชญา) 
 ๖๐๓ ๓๒๕  การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๑                   ๒ (๒-๐-๙) 
    Philosophical Reasoning 1  
 ศึกษาหลักการและวิ ธี ก าร ใ ช้ เห ตุผลแบบนิ รนั ย  ( Deductive) และอุปนั ย  ( Inductive)  
แบบเปรียบเทียบ วิธีการให้เหตุผลแบบมิลล์ เหตุผลวิบัติ (Fallacy) โดยศึกษากรณีตัวอย่างงานอภิปรัชญา 
ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แล้วพัฒนาศักยภาพในการคิด
เชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นป๎ญหาตามกรอบการให้เหตุผลนั้นๆ  
 ๕) วิทยานิพนธ์  
 ๖๐๐ ๔๐๐   วิทยานิพนธ์       ๑๒ หน่วยกิต 
   Thesis 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตรภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Buddhist Educational Administration 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (พุทธบริหารการศึกษา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  : ค.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) 
ช่ือย่อภาษาไทย  : Master of Education (Buddhist Educational Administration) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  : M.Ed. (Buddhist Educational Administration) 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 -หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  -บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ดังนั้น ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้มีความรู้ท่ีกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง สามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างสากล ทันเหตุการณ์และยุคสมัย Thailand 4.0 และ
สามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนามนุษย์ การ
บริการ ตลอดถึงการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สามารถดารงอยู่ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านการบริหารการศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้น าในการพัฒนาวิชาการด้านบริหารการศึกษา 
  ๒. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา การวิจัย 
การพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกับงานในหน้าท่ีและการบริการแก่สังคม 
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  ๓. เป็นผู้มีความสามารถบูรณาการหลักธรรมกับการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถดารงอยู่ในโลกท่ี
เปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข 
 
๕. หลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
     จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  และเรียนเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา
อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
    โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ  ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 
   ๑) หมวดวิชาบังคับ หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัด
หรือสนใจ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือวิชาท่ี
ต้องการเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรหรือสถาบัน 
   ๒) หมวดวิชาเอก หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพท่ีมุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง รวมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงของนิสิต ตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 
   ๑) หมวดวิชาเลือก หมายถึง วิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้ 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   ๔) วิทยานิพนธ ์หรือสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายถึง งานวิจัยหรือการค้นคว้าท่ีนิสิต
ท าเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
   ผู้เข้าศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู้การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา และท ากิจกรรม
ทางวิชาการ สัมมนา การศึกษาดูงาน และการปฏิบัติกรรมฐาน ตามท่ีหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเช่ียวชาญ และอัตลักษณ์เฉพาะแก่นิสิต สรุปเป็นตารางดังนี้ 

ท่ี โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา แผน ก ๒ 
๑ หมวดวิชาบังคับ - 
    -วิชาบังคับ นับหน่วยกิต ๙ 
    -วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต (๓) 

๒ หมวดวิชาเอก ๒๑ 
๓ หมวดวิชาเลือก (๖) 
๔ วิทยานิพนธ์   ๑๒ 

รวมทั้งสิ้น ๔๒ 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๗๙ 
 

 
 

๖. รายวิชาในหลักสูตร 
  (๑) หมวดวิชาบังคับ เน้นให้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยต่อไป ก าหนดให้ศึกษา คือ 
  ก.  วิชาบังคับ  นับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 

๒๑๐ ๑๐๑  สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ  ๓ (๒-๒-๕) 
 Seminar on Buddhist Integrational Active Learning 
๒๑๐ ๑๐๒  ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
 Buddhist Educational Administration Research Methodology 
๒๑๐ ๑๐๓  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ๓ (๒-๒-๕) 
 Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration 

   ข.  วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน ๑ รายวิชา 
  ๒๑๐ ๑๐๔  กรรมฐาน   (๓) (๒-๒-๕) 
    Meditation 

  (๒) หมวดวิชาเอก 
   เป็นวิชาเฉพาะสาขาท่ีต้องศึกษา โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ของผู้บริหาร
การศึกษาของคุรุสภา มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ป๎จจุบัน  ก าหนดให้ศึกษา จ านวน ๒๑ 
หน่วยกิต 
 ๒๑๐ ๒๐๑  การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
  Professional Development in Education 
 ๒๑๐ ๒๐๒  ภาวะผู้น าทางการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
  Educational Leadership 
 ๒๑๐ ๒๐๓  นโยบายและหลักบริหารการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
  Policy and Principle of Educational Administration 
 ๒๑๐ ๒๐๔  การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
  Curriculum Development and Educational Quality Promoting 
 ๒๑๐ ๒๐๕  การประกันคุณภาพการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
  Quality Assurance in Education 
 ๒๑๐ ๒๐๖  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ๓ (๒-๒-๕) 
  Morality and Professional Ethics 
 ๒๑๐ ๒๐๗  การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕) 
  Training Experience in Educational Administration 
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 (๓) หมวดวิชาเลือก 
  เป็นวิชาท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรืออัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นไป
ตามความสนใจของนิสิต ก าหนดให้ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๒ วิชา  
  ๒๑๐ ๓๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับพุทธบริหารการศึกษา   (๓) (๒-๒-๕) 
    English for Educational Administration 
  ๒๑๐ ๓๐๒  พื้นฐานภาษาบาลี   (๓) (๒-๒-๕) 
    Basic Pali Language 
  ๒๑๐ ๓๐๓  การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   (๓) (๒-๒-๕) 
    School Administration for Excellence 
  ๒๑๐ ๓๐๔  การวิจัยแบบผสานวิธี   (๓) (๒-๒-๕) 
    Mixed Methodology Research 
  ๒๑๐ ๓๐๕  การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ   (๓) (๒-๒-๕) 
    Buddhist School Administration 
  ๒๑๐ ๓๐๖  การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา   (๓) (๒-๒-๕) 
    Independent Studies in Buddhist Educational Administration 
 (๔) วิทยานิพนธ์  
  ๒๑๐ ๔๐๑  วิทยานิพนธ์  ๑๒ (๐-๔๕-๐) 
    Thesis 
 
๗. แผนการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
      

๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ๓  ๒ ๒ ๕ 
 วิชาเอก     

๒๑๐ ๒๐๑ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ๓  ๒ ๒ ๕ 
๒๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้น าทางการศึกษา ๓  ๒ ๒ ๕ 
๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักบริหารการศึกษา ๓  ๒ ๒ ๕ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต     

 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๘๑ 
 

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 วิชาบังคับ     

๒๑๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา ๓  ๒ ๒ ๕ 
๒๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ ๓  ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเอก     
๒๑๐ ๒๐๕ การประกันคุณภาพการศึกษา (๓)  ๒ ๒ ๕ 
๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๓  ๒ ๒ ๕ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 วิชาบังคับ     

๒๑๐ ๑๐๔ กรรมฐาน (๓)  ๒ ๒ ๕ 
๒๑๐ ๒๐๗ การฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา ๓  ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเอก     
๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๓  ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเลอืก     
๒๑๐ ๓๐๒ พ้ืนฐานภาษาบาลี (๓)  ๒ ๒ ๕ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 วิชาเลอืก     

๒๑๐ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการศึกษา (๓)  ๒ ๒ ๕ 
 วิทยานิพนธ ์     

๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์ ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      

ไม่รวมการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ MCU 003-004 (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติด้านภาษาเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย) 
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๘.  แนวสังเขปรายวิชา 
(๑) หมวดวิชาบังคับ 
ก. วิชาบังคับ นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๒๑๐ ๑๐๑  สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ    ๓ (๒-๒-๕) 
       Seminar on Buddhist Integrational Active Learning  

  ศึกษาระบบและวิธี จัดการศึกษาในพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกและเอกสารวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โรงเรียนวิถีพุทธ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงพุทธ
บูรณาการ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม การช่วยเหลือ
ดูแลผู้เรียน การบริหารกิจกรรมและกิจการนักเรียน  

๒๑๐ ๑๐๒  ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา   ๓ (๒-๒-๕) 
       Buddhist Educational Administration Research Methodology  

  ศึกษาหลักการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย พุทธวิธีการวิจัย พุทธธรรม
และจรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การดาเนินงานวิจัยในลักษณะ
ต่างๆ สถิติเพื่อการวิจัย โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเขียนรายงาน
การวิจัย โปรแกรมประยุกต์เพื่อการนาเสนอผลการวิจัยในเวทีต่างๆ  

๒๑๐ ๑๐๓  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ   ๓ (๒-๒-๕) 
     Innovation and Technology for Buddhist School Administration  

ศึกษาพื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนวิถีพุทธกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
คอมพิวเตอร์กับการจัดการข้อมูล คอมพิวเตอร์กับการคิดเชิงระบบและสังเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์กั บ
พัฒนาโมเดลการบริหารการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเผยแผ่ธรรมะ  
 ข. วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต     

๒๑๐ ๑๐๔  กรรมฐาน  (๓) (๒-๒-๕) 
 Meditation  

  ศึกษาความเป็นมาของการบริหารจิตและการเจริญสติ การกาเนิดและองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ 
ท่ีสุดสองอย่างและทางสายกลาง กรรมฐานหรือภาวนาสองอย่าง การปฏิบัติตามหลักสติป๎ฏฐาน ส านัก
กรรมฐานสายต่างๆ การบริหารจิตและเจริญสติในชีวิตประจ าวัน แนวโน้มการบริหารจิตและเจริญสติในสังคม
โลก หลักพุทธธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๘๓ 
 

 
 

(๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๒๑ หน่วยกิต 
๒๑๐ ๒๐๑  การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา   ๓ (๒-๒-๕) 
  Professional Development in Education  
ศึกษาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของนักบริหาร อุดมการณ์ผู้บริหารเชิงพุทธ พุทธธรรมกับการพัฒนา

วิชาชีพ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สถาบันหรือองค์กรทางวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
กระบวนการผลิตครูและผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร การวิจัยเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ  

๒๑๐ ๒๐๒  ภาวะผู้น าทางการศึกษา       ๓ (๒-๒-๕) 
   Educational Leadership   

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า ผู้น าเชิงพุทธ พุทธธรรมกับภาวะผู้น า พฤติกรรมและบทบาทผู้น า
กับสังคมท่ีเปล่ียนแปลง การพัฒนาภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา
เพื่อนร่วมงาน การบริหารความเส่ียงและความขัดแย้ง การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น การนิเทศ
การศึกษา  

๒๑๐ ๒๐๓  นโยบายและหลักบริหารการศึกษา     ๓ (๒-๒-๕) 
  Policy and Principle of Educational Administration  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา นักบริหารการศึกษาเชิงพุทธ พุทธธรรมกับการบริหาร

การศึกษา นโยบายและแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ การบริหารทรัพยากรสารสนเทศและส่ิงแวดล้อม
ทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารการศึกษา
ยุคใหม่ 

๒๑๐ ๒๐๔  การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   ๓ (๒-๒-๕) 
       Curriculum Development and Educational Quality Promoting  
ศึกษาหลักปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาเชิงพุทธ พุทธธรรมกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และ
เทคนิคการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินผลหลักสูตร  

๒๑๐ ๒๐๕  การประกันคุณภาพการศึกษา      ๓ (๒-๒-๕)  
       Quality Assurance in Education  
ศึกษาหลักการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธธรรมกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน

คุณภาพภายในและภายนอก กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การก าหนดตัวบ่งช้ีต่างๆ การตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา การกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมินไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรณาการพุทธธรรมกับการประกันคุณภาพการศึกษา  



๘๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

๒๑๐ ๒๐๖  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     ๓ (๒-๒-๕) 
       Morality and Professional Ethics  
ศึกษาหลักธรรมาภิบาล พุทธธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหารเชิงพุทธ 

องค์กรทางด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฏหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หลัก
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาคุรุสภา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

๒๑๐ ๒๐๗  การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา      ๓ (๒-๒-๕) 
       Training Experience in Educational Administration  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารสถานศึกษา ก าหนดให้ฝึกเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษา ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การนิเทศก์หรือแนะแนว การบริหารสถานศึกษา หลักสูตร การเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมนักเรียน คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การแนะนาของผู้บริหารท่ีเป็นพี่เล้ียง และอาจารย์นิเทศก์ 
การบูรณาการพุทธธรรมกับการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา  

(๓) หมวดวิชาเลือก  
ก าหนดให้ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๒ วิชา  
๒๑๐ ๓๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการศึกษา     ๓ (๒-๒-๕) 
       English for Educational Administration  
ศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ทักษะการฟ๎ง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการ

ติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษกับการบริหารการศึกษา พื้นฐานพุทธ
ธรรมกับภาษาอังกฤษ กับภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  

๒๑๐ ๓๐๒  พื้นฐานภาษาบาลี       ๓ (๒-๒-๕) 
       Basic Pali Language  

  ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของภาษาบาลี ภาษาบาลีหรือสันสกฤตในภาษาไทย พระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ หลักบาลีไวยากรณ์ การอ่าน การพูด การเขียน และการแปลภาษาบาลี  
การแปลบทสวดมนต์ต่างๆ การประยุกต์ใช้ภาษาบาลีในชีวิตประจ าวัน  

๒๑๐ ๓๐๓  การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      ๓ (๒-๒-๕) 
       School Administration for Excellence    
ศึกษาหลักการบริหารการศึกษา พุทธวิธีบริหารการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนา นโยบายและ

แผนการจัดการศึกษา ตัวชีวัดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การบริหารองค์กรทางการศึกษาของไทย การ
จัดระบบบริหารงานภายในสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษายุคใหม่ การต้ังเป้าหมาย
และการดาเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา  

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๘๕ 
 

 
 

๒๑๐ ๓๐๔  การวิจัยแบบผสานวิธี        ๓ (๒-๒-๕) 
       Mixed Methodology Research  

  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิจัยแบบผสานวิธี พุทธวิธีการวิจัย กรอบความคิดพื้นฐานของการวิจัยแบบ
ผสานวิธี การก าหนดป๎ญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจ ากัด
ของการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม การเขียนและวางแผนการวิจัยแบบผสานวิธี การฝึกปฏิบัติภาคสนาม เทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ฝึก
ปฏิบัติด้านการวิจัยแบบผสานวิธี  

๒๑๐ ๓๐๕  การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ       ๓ (๒-๒-๕) 
       Buddhist School Administration  
ศึกษาหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ การบริหารงานบุคคล งานวิชาการ การเงินและพัสดุอาคาร

สถานท่ี กิจการและกิจกรรมนักเรียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดและชุมชน วิเคราะห์ตัวชี้วัด
การดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ป๎จจัยและกระบวนการพัฒนาสู่เป้าหมาย ป๎ญหาอุปสรรคและผลกระทบ การ
ติดตามและประเมินผล บูรณาการพุทธธรรมกับการบริหารโรงเรียน  
  ๒๑๐ ๓๐๖  การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา     ๓ (๒-๒-๕) 

       Independent Studies in Buddhist Educational Administration 
  ศึกษาการเขียนโครงการวิจัยหรือโครงการสัมมนา โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตาม
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ดังนี้ หลักพุทธบริหารการศึกษา การวิจัยและการพัฒนา
วิชาชีพ นโยบายหรือแผนการศึกษา ภาวะผู้น า ทักษะการบริหาร การนิเทศก์หรือแนะแนว การบริหารวิชาการ 
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารองค์กร/สถานศึกษา บริหารงานบุคคล งบประมาณ 
ธุรการ และพัสดุ เทคนิคการสอน ส่ือการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมนักเรียน และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาและความสัมพันธ์กับชุมชน คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษา  

(๔) วิทยานิพนธ์  
๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์       ๑๒ (๐-๔๕-๐) 
       Thesis 

 
 
 
 
 
 



๘๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตรภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Education in Teaching Social Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)  
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Education  (Teaching Social Studies) 
ช่ือย่อภาษาไทย  : ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  : M.Ed. (Teaching Social Studies) 

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   
 - บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   
 

๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตร 

  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในเชิงลึกและกว้างด้านสังคมศึกษาเพื่อบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนสังคม
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มี คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ และจัดระบบการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
  ๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม สามารถ
บูรณาการพระพุทธศาสนากับการสอนสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตวิชาชีพให้มีความสามารถในการสอนสังคมศึกษา 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๘๗ 
 

 
 

๕. หลักสูตร 
       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
        จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี
การศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตร    

ท่ี 
 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก(๒) แผน ข 

๑ หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต   
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๙ ๙ 
 ๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) 

๒ หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   
 ๒.๑ วิชาเอก ๑๒ ๑๒ 

๓ หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต   
 ๓.๑ วิชาเลือก ๖ ๑๒ 

๔ วิทยานิพนธ ์ ๑๒ - 
๕ การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์) - ๖ 
 รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ ๓๙ 

 
๖. รายวิชาในหลักสูตร 
 ๑) หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
  ก. วิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ           ๓ (๓-๐-๖) 
    Buddhism-based Teaching Social Studies 
 ๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
    Philosophy and Principles of Teaching Social Studies 
 ๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
    Research Methodology in Teaching Social Studies 

  ข. วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต  
 ๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน  (๓) (๓-๐-๖) 
   Buddhist Meditation 
 ๖๒๓  ๒๐๕    ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา   (๓) (๓-๐-๖) 
   English for Teaching Social Studies 



๘๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 ๖๐๐  ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์   (๓) (๓-๐-๖) 
   Tipitaka Analysis 
  ส าหรับนิสิตท่ีไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานี้มาก่อน ให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
  ๖๒๓  ๑๐๖ พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา          (๓) (๓-๐-๖) 
    Fundamental Principles of Teaching Social Studies 
  ๒๐๓  ๒๐๔    การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา     (๓) (๓-๐-๖) 
   Development Sociology of Education 
  ๒๐๐  ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู      (๓) (๒-๒-๕) 
         Psychology for Teachers   
 ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๗  การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา   ๓ (๑-๔-๖) 
   Development of Curriculum on Social Studies 
 ๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Development of Innovation in Social Studies 
 ๖๒๓  ๒๐๙ พัฒนาการของสังคมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
   Development of Thai Society 
 ๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   Strategy Planning in Teaching Social Studies  
 ๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาป๎ญหาการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Seminar in Social Studies   
 โดยแผน ก แบบ ก(๒) ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า ๖ หน่วยกิต และแผน ข ให้เลอืกเรียน ไม่นอ้ย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ๖๒๓  ๓๑๒ การประกันคุณภาพการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Educational Quality Assurance 
 ๖๒๓  ๓๑๓ ประเด็นและป๎ญหาทางสังคม          ๓ (๓-๐-๖) 
    Social Issues and Problems 
 ๖๒๓  ๓๑๔ การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Supervision in Teaching Social Studies 
 ๖๒๓  ๓๑๕ การสอนสังคมศึกษาในอาเซียน    ๓ (๓-๐-๖) 
    Teaching Social Studies in Asean 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๘๙ 
 

 
 

 ๖๒๓  ๓๑๖  การสอนสังคมศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๓ (๒-๒-๕) 
   Natural Resources and Environmental Management 
 ๖๒๓  ๓๑๗ การจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Environmental for School and Community)  
 ๖๒๓  ๓๑๘ พระพุทธศาสนากับสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhism and Society) 
 ๓) วิทยานิพนธ์  
 ๖๒๓  ๔๑๙   วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
    Thesis 
 ๔) การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ)์  
 ๖๒๓  ๔๒๐ การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
   Independent Studies 
 
๗. แผนการศึกษา 
           ๑) แผน ก แบบ ก(๒) 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสงัคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 
๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๖๒๓  ๑๐๖ พ้ืนฐานทางการสอนสังคมศึกษา** (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
 
 
 
 



๙๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน (๓) ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 
๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๒๐๓  ๒๐๔     การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา**   (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๙    

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาป๎ญหาการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 

 วิชาเลอืก (๖ หน่วยกิต)     
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๒๐๐  ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู** (๓) ๒ ๒ ๕ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖๒๓  ๔๑๙   วิทยานิพนธ์     ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๙๑ 
 

 
 

๒) แผน ข 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสงัคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๖๒๓  ๑๐๖ พ้ืนฐานทางการสอนสังคมศึกษา** (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖    

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน (๓) ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 
๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๒๐๓  ๒๐๔     การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา**   (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๙    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
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ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาป๎ญหาการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 

 วิชาเลอืก (๑๒ หน่วยกิต)     
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๒๐๐  ๒๐๔ จิตวิทยาส าหรับครู** (๓) ๒ ๒ ๕ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖๒๓  ๔๒๐ การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์) ๖    
 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      

ไม่รวมการเรียนเสริมบาลี/ภาษาอังกฤษ MCU 003-004 (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติด้านภาษาเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย) 

 
๘. ค าอธิบายรายวิชา 
 (๑) หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  
  ก. วิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ          ๓ (๓-๐-๖) 
    Teaching Social Studies in Buddhism 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา กระบวนทัศน์การสอน
สังคมศึกษาเชิงพุทธ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๙๓ 
 

 
 

  ๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Philosophy and Principles of Teaching Social Studies 
 ติดตามการเปล่ียนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและความสามารถแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฏีสมัยใหม่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน พัฒนาการความเป็นครูอาชีพ พุทธวิธีการสอนส าหรับ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณส าหรับครูอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการสอน 
  ๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
     Research Methodology in Teaching Social Studies 
 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุคต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ป๎ญหาเพื่อก าหนด
หัวข้องานวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการวิจัยสถิติ
และเครื่องมือประมวลผล การแปลผล การอภิปรายผล การเขียน และการน าเสนอรายงานการวิจัย 
  ข.  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต  
 ๒๓๐  ๒๐๔ กรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
   Buddhist  Meditation 
 ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆในสังคมไทย  โดยเน้นศึกษาอารมณ์
ของสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน  ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิป๎สสนาญาณ ๑๖  เป็นต้น 
  ๒๓๐  ๒๐๕    ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา  (๓)(๓-๐-๖) 
   English for Teaching Social Studies 
 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้เกิดความช านาญ ๔ 
ด้าน คือ ด้านการเขียน การพูด การอ่าน การฟ๎ง  และเน้นศัพท์เทคนิคทางการสอนสังคมศึกษา  ในด้านการ
สอน การวิจัยทางสังคมศึกษา  ตลอดถึง หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕, พระรัตนตรัย, ไตรลักษณ์, 
ไตรสิกขา, อริยสัจ ๔, มรรคมีองค์ ๘, เป็นต้น 
 ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (๓)(๓-๐-๖) 
   Tipitaka Analysis 
 สาระและพัฒนาการของการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก โครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญท่ีเป็นจุดหมายสูงสุด หลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม 
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  ส าหรับนิสิตที่ไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชานี้มาก่อน ให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
 ๖๒๓  ๑๐๖ พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา         (๓)(๓-๐-๖) 
   Fundamental Principles of Teaching Social Studies 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ      การเรียนการสอนสังคม
ศึกษา องค์ประกอบและขั้นตอนการออกแบบ การประยุกต์ใช้ในสภาพการต่างๆ อย่างบูรณาการ รวมท้ังฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตลอดจนทดลองใช้และการประเมินประสิทธิภาพ 
  ๒๐๓  ๒๐๔    การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา     (๓)(๓-๐-๖) 
   Development Sociology of Education 
 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและและทันต่อการเปล่ียนของโลก สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการทางสังคม การจัดล าดับช้ัน
ทางสังคม สถาบันและบทบาททางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรม
การอยู่ร่วมกัน ป๎ญหาสังคมและแนวทางแก้ไข ความจ าเป็นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สร้างแรงบัลดาล
ใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผูใฝ่เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน 
  ๒๐๐  ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู                  (๓) (๒-๒-๕)  
       Psychology for Teachers 
 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้  การจูงใจผู้เรียน  บริการแนะแนวใน
สถานศึกษา  จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา  จรรยาบรรณของผู้แนะแนว  การใช้จิตวิทยาเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ความสามารถทางสมอง แบบการเรียนรู้  
และความถนัด 
 (๒)  หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา   ๓ (๑-๔-๖) 
   Development of Curriculum on Social Studies 
 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในป๎จจุบัน การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามา
ใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการ 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๙๕ 
 

 
 

  ๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Instructional Design in Social Studies 
 วางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป๎ญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร ศึกษาการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานนวัตกรรมทางการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน 
  ๖๒๓  ๒๐๙ พัฒนาการของสังคมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
   Development of Thai Society 
 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และสภาพภูมิศาสตร์เพื่อใช้เป็นมโนทัศน์พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Strategy Planning in Teaching Social Studies) 
 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
การวางแผลเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา การวิเคราะห์จัดการศึกษา องค์ประกอบการสอน     การสอน
รูปแบบต่าง ๆ  และเทคนิคการสอนตามพุทธวิธีของพระพุทธศาสนา 
 ๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาปัญหาการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Seminar in Social Studies 
 ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายสภาพและป๎ญหาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาใน
ป๎จจุบัน แนวคิดและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ศึกษาเข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิเคราะห์
และพัฒนาการใช้ส่ือทางสังคมศึกษา 
 (๓) หมวดวิชาเลือก   
 โดยแผน ก แบบ ก(๒) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๓๑๒ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
  Educational  Quality  Assurance 
 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดหลักการวิธีการประกันคุณภาพ
ด้านวิชาการหลักสูตร ผู้สอนและผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ การวิเคราะห์  ตัวช้ีวัดและระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



๙๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

  ๖๒๓  ๓๑๓ ประเด็นและปัญหาทางสังคม         ๓ (๓-๐-๖) 
  Social Issues and Problems 
 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นและป๎ญหาสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผล
ต่อการด ารงชีวิตในป๎จจุบัน ท้ังระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก การน าความรู้และทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์  
  ๖๒๓  ๓๑๔ การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Supervision in Instruction of Social Studies 
 ศึกษาหลักการ เทคนิควิธีการและทักษะในการนิเทศ การจัดระบบและการวางแผนการนิเทศภายใน
เพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้นิเทศ ฝึกทักษะนิเทศการสอนในสถานการณ์จ าลอง ตลอดจนจัดโครงการเพื่ออบรมครูประจ าการ 
  ๖๒๓  ๓๑๕ การสอนสังคมศึกษาในอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
  Teaching Social Studies in Asean 
 ศึกษาความเป็นมา ความส าคัญ และกระบวนการจัดต้ังอาเซียน  กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน
ด้านบทบาทการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและความมั่นคง  สังคมและวัฒนธรรม  การศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นอาเซียน  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและประชาคมอาเซียน  การ
เตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย  ด้านกรอบความคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  และด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  และการบริหารและจัดการศึกษาในอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน 
  ๖๒๓  ๓๑๖ การสอนสังคมศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๓ (๒-๒-๕) 
   Teaching social studies according to national strategic plan 
 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ คุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๖๒๓  ๓๑๗ การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 
  Environmental for School and Community  
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านบรรยากาศทางกายภาพ อาคาร 
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมทางสังคม การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน องค์กรการพัฒนาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน การจัดแหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
โดยภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  
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  ๖๒๓  ๓๑๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Society 
 วิเคราะห์ความส าคัญ บทบาท หน้าท่ีของพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ ตามพุทธวิธีในการพัฒนาสังคม  
 (๔)   วิทยานิพนธ์  
 ๖๒๓  ๔๑๙ วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
  Thesis 
 (๕)  การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์) 
 ๖๒๓  ๔๒๐ การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
  Independent Studies 
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในประเด็นป๎ญหาเรื่องท่ีน่าสนใจ ในบริบทการสอนสังคมศึกษา ท่ี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะน าและการควบคุมโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและเขียนรายงานการเขียนรายงานตามรูปแบบสารนิพนธ์ 
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตรภาษาไทย :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ :   Master of Political Science Program 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย  :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  :  Master of Political Science 
ช่ือย่อภาษาไทย  :  ร.ม. 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  :  M.Pol.Sc. 

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  -หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 -บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   
 

๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๔.๑  ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดปรัชญาภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และได้ก าหนดให้มีการศึกษารัฐศาสตร์
ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ท่ัวไป อันสอดคล้องกับ
การท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ท่ีได้ทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นท่ีศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป 
  ๔.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา  

๒) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 

๓) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าความรู้นี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕. หลักสูตร 
       ๕.๑ จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
         จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ 
ปีการศึกษา 
 ๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร    

ท่ี 
 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
แผน ก  แผน ข 

๑ หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต   
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๙ ๙ 

๒ หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   
 ๒.๑ วิชาเอก  ๑๒ ๑๒ 

๓ หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต   
 ๓.๑ วิชาเลือก  ๖ ๑๒ 

๔ วิทยานิพนธ์  ๑๒ - 
๕ การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ)์  - ๖ 
 รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ ๓๙ 

 
๖. รายวิชาในหลักสูตร  
 ๖.๑ แบบแผน (ก) 

๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก     ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science in Tipitaka  
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีส่ือสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Political Communication   
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 

Meditation    
๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 
Philosophy of Politics and Government 

๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
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Research Methodology of Political Science 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 

Comparative Politics  
๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Development of Thai Politics and Government  

๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์  ๓ (๓-๐-๖) 
Election, Political Parties and Interest Groups 

๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
English for Political Science 

๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
Public Laws for Political Science  

๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 
National Strategy of Thailand 4.0 

๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
Selected Seminar on Political Science Research Works  

๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Local Government 

๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Public Policy 

๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on ASEAN Countries Politics  

๔) วิทยานิพนธ ์
 ๖๒๖ ๔๐๐          วิทยานิพนธ์           ๑๒ (๐-๐-๓๖) 
                         Thesis 

๖.๒ แบบแผน (ข) 
๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 

๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก     ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science in Tipitaka  

๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีส่ือสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhist Political Communication   

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓  (๓-๐-๖) 
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Meditation    
 

๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 

Philosophy of Politics and Government 
๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

Research Methodology of Political Science 
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 

Comparative Politics  
๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  

๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Development of Thai Politics and Government  

๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์  ๓ (๓-๐-๖) 
Election, Political Parties and Interest Groups 

๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
English for Political Science 

๖๒๖ ๒๐๗ กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
Public Laws for Political Science  

๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 
National Strategy of Thailand 4.0 

๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
Selected Seminar on Political Science Research Works  

๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Local Government 

๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on Thai Public Policy 

๖๒๖ ๒๑๒ สัมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
Seminar on ASEAN Countries Politics  

๔) สารนิพนธ ์  
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ ์             ๖ (๐-๐-๑๘) 



๑๐๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

๗. แผนการศึกษา 
แผน ก   

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๑  วิชาบังคับ  
 ๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ 
 ๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีส่ือสารทางการเมือง ๓ 
  วิชาเอก  
 ๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาตร์ ๓ 

  รวม ๙ 
       

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๒  วิชาเอก  
 ๖๒๖  ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง ๓ 
 ๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ ๓ 
  วิชาเลือก  
 ๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่ม

ผลประโยชน์ 
๓ 

  รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๓  วิชาบังคับ  
 ๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน ๓ 
  วิชาเอก  
 ๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ ๓ 
  วิชาเลือก  
 ๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๓ 

  รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๔ ๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ ์ ๑๒ 
  รวม ๑๒ 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๐๓ 
 

 
 

แผน ข 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๑  วิชาบังคับ  
 ๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ 
 ๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีส่ือสารทางการเมือง ๓ 
  วิชาเอก  
 ๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาตร์ ๓ 

  รวม ๙ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๒  วิชาเอก  
 ๖๒๖  ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง ๓ 
 ๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ ๓ 
  วิชาเลือก  
 ๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่ม

ผลประโยชน์ 
๓ 

  รวม ๙ 
       

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๓  วิชาบังคับ  
 ๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน ๓ 
  วิชาเอก  
 ๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ ๓ 
  วิชาเลือก  
 ๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๓ 

  รวม ๙ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๔  การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ)์  
 ๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ ์ ๖ 
  วิชาเลือก  
 ๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ๓ 
 ๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย ๓ 

  รวม ๑๒ 
 
๘.  ค าอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 

๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 
                Principles of Political Science in Tipitaka  

ศึกษาความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรมท่ีเนื่องด้วยการเมืองการปกครอง 
โดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นพลเมือง
ของรัฐ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ท้ังนี้ให้ศึกษาจากพระสูตรเป็นส าคัญ 

๖๒๖ ๑๐๒  พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง     ๓ (๓-๐-๖) 
                 Buddhist Political Communication   

ศึกษาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง การ
ส่ือสารทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วยวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าท่ีมีผู้ปกครอง 
หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยการส่ือสารทางการเมือง พุทธสาวกท่ีใช้รูปแบบพุทธวิธีเพื่อส่ือสารทางการเมือง 
กรณีศึกษาพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ชาวต่างประเทศท่ีมีการส่ือสารทางการเมืองตามรูปแบบของ
พระพุทธศาสนา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธวิธีส่ือสารทางการเมือง 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน        ๓ (๓-๐-๖) 
                Meditation    

ศึกษาและปฏิบัติหลักสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษา
อารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิป๎สสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิป๎สสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 

 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๐๕ 
 

 
 

หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๓  หลักรัฐศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖) 
               Principles of Political Science 
ศึกษาพัฒนาการ ขอบเขต และทิศทางของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ การอธิบายกับการศึกษาวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ตามทฤษฎีต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์ หลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามรูปแบบประชาธิปไตย 
รูปแบบอ านาจนิยมและรูปแบบเผด็จการ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ระหว่างอ านาจรัฐกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
และสังคม ความยุติธรรม แนวการศึกษาวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ 

๖๒๖ ๒๐๑  ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 
                Philosophy of Politics and Government 
ศึกษาปรัชญาการเมืองการปกครองในส านักต่างๆ  เช่น เสรีนิยม  สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์  

สมัยใหม่นิยมและหลังสมัยใหม่นิยม  โครงสร้างนิยมและหลังโครงสร้างนิยม  ศึกษาแนวคิดส า คัญทาง
รัฐศาสตร์และปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองร่วมสมัย ได้แก่ แนวคิดเรื่องรัฐ  ชาติ ความเป็นพลเมือง 
อ านาจ  อ านาจอธิปไตย ประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเป็น
ตัวเเทนสตรีนิยม  และแนวคิดเรื่องการปฏิวัติ 

๖๒๖ ๒๐๒  วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 
                Research Methodology of Political Science 
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาขั้นตอนต่างๆ 

ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นป๎ญหา การทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิด
ของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์เพื่อแปลความหมายข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการเขียนรายงานการวิจัย ท้ังนี้
นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 

๖๒๖ ๒๐๓  การเมืองเปรียบเทียบ      ๓ (๓-๐-๖) 
                Comparative Politics  
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษาการเมือง

เปรียบเทียบ  ทฤษฎี  และแนวทางท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสร้างหน้าท่ีแนวทางวิเคราะห์
ระบบ  แนวทางวัฒนธรรมการเมือง  แนวทางการพัฒนาทางการเมือง  แนวทางกลุ่ม  แนวทางชนช้ันน า  การ
เปรียบเทียบระบบการเมือง  ความชอบธรรมและความมีประสิทธิผล  การประเมินระบบ  ตลอดจนป๎ญหา
อุปสรรคในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ และแนวโน้มทางการเมืองเปรียบเทียบ 

 
 



๑๐๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

หมวดวิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๒๐๔  พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
                Development of Thai Politics and Government  
การศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ในสมัยกรุง

สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ลักษณะของโครงสร้างทางอ านาจ ท้ังท่ีเป็นมาแต่เดิมและท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลงไป การต่อสู้ทางอ านาจในระหว่างชนช้ันน าและจุดเปล่ียนทางการเมือง ตลอดจนป๎ญหาทางการ
เมืองท่ีได้เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ของการเปล่ียนแปลงทางสังคม และตามกระบวนการของการพัฒนาประเทศ
ให้ทันสมัย และโดยผลของกระบวนการประชาธิปไตยในไทย สภาพการณ์ของป๎ญหาท่ีเป็นมาและด ารงอยู่ใน
ป๎จจุบันและแนวทางการแก้ไขป๎ญหาการเมืองการปกครองของไทยในป๎จจุบัน 

๖๒๖ ๒๐๕  การเลือกต้ัง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์   ๓ (๓-๐-๖) 
               Election, Political Parties and Interest Groups 
ศึกษาระบบและวิเคราะห์รูปแบบการเลือกต้ัง  อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการเลือกต้ัง 

พฤติกรรมการเมืองในมิติต่างๆ เน้นพฤติกรรมการเลือกต้ังในระดับชาติ ท้องถิ่น และในเชิงเปรียบเทียบ 
กระบวนการเลือกต้ัง ระบบเลือกต้ัง และความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกต้ัง ผู้ใช้สิทธิเลือ กต้ังและพรรค
การเมือง ในฐานะสถาบันทางการเมือง บทบาท หน้าท่ีและโครงสร้างของพรรคการเมืองในป๎จจุบัน และศึกษา
พัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์ อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานและการก าหนด
นโยบายของรัฐ โดยรวมถึงศึกษาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังและ
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับป๎จจุบัน 

๖๒๖ ๒๐๖  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
                English for Political Science 
ศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การฟ๎ง พูด อ่าน และเขียน จากต ารา 

หนังสือ เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท่ีเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ ส่ือสมัยใหม่ต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถแปล
ความจับประเด็นส าคัญ และสรุปเรื่องราวทางรัฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

๖๒๖ ๒๐๗  กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
               Public Laws for Political Science  
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของนิติปรัชญา แนวความคิดและ

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคป๎จจุบัน สถานะทางกฎหมาย
ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมายมหาชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ การใช้อ านาจดุลพินิจและการใช้อ านาจใน
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สถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่ายปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมท้ัง
ศึกษาวิวัฒนาการสภาพป๎ญหา และกระบวนการด าเนินงานของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 

๖๒๖ ๒๐๘  ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 
               National Strategy of Thailand 4.0 
ศึกษาการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  การพัฒนาชาติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  การขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน กรอบยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ด้านการสรางความสามารถใน
การ แขงขันการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ด้านการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล อม  และ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๖๒๖ ๒๐๙  สัมมนาเฉพาะเร่ืองงานวิจัยทางรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
               Selected Seminar on Political Science Research Works  
สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และประเด็นอื่นๆ ตามท่ีอาจารย์รหัสวิชามอบหมาย ท้ังนี้ให้น า
งานวิจัยทางรัฐศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายของหัวข้อเรื่องมาสัมมนาเพื่อให้นิสิตได้เกิดความรู้และพัฒนาเป็น
งานวิจัยของตนเอง 

๖๒๖ ๒๑๐  สัมมนาการปกครองท้องถ่ินไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
                Seminar on Thai Local Government 
สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นไทย เริ่มต้ังแต่

วิวัฒนาการด้านการปกครอง สภาพป๎ญหาและลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไทย องค์ความรู้ใน
มุมมองทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ท้ังไทยและต่างประเทศท่ีมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทยเพื่ออธิบายสภาพ
ป๎ญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ท่ีจะท าให้เข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทยและสภาพแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับของป๎ญหาต้ังแต่ ระดับโครงสร้าง นโยบาย อุดมการณ์ วัฒนธรรม 
สถาบัน องค์กร และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของไทย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

๖๒๖ ๒๑๑  สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
                Seminar on Thai Public Policy 
สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของไทย ศึกษาวิเคราะห์

ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ ท้ังเรื่องการก่อต้ังนโยบาย การก าหนด
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล และการสานต่อหรือยุตินโยบาย รวมถึงความเข้าใจอิทธิพล
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีต่อนโยบายสาธารณะ พร้อมท้ังน าเรื่องนโยบายสาธารณะของรัฐท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนมาถกแถลงเพื่อให้องค์ความรู้ทางวิชาการ 
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๖๒๖ ๒๑๒  สัมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน    ๓ (๓-๐-๖) 
      Seminar on ASEAN Countries Politics  
สัมมนาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ัง ๑๐ ประเทศ ว่าด้วยเรื่องท่ีน่าสนใจทาง

การเมือง ประกอบด้วย ระบอบการเมือง การเลือกต้ัง การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น ท้ังนี้ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนดหัวข้อย่อยร่วมกับนิสิตในช้ันเรียน 

๖๒๖ ๔๐๐     วิทยานิพนธ์             ๑๒ (๐-๐-๓๖) 
               Thesis 
ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้น ในองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ภายใต้การ

ดูแล แนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยขั้นตอนและรูปแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ์       ๖ (๐-๐-๑๘) 
  (Research Paper) 
ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ตามขอบข่ายสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ท่ีผสมรวม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และหลักการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล แนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและ
รูปแบบของการน าเสนอสารนิพนธ์ 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพื่อให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๔๑ เมื่อ
วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ังหรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕ ใหอ้ธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับต้ังแต่ส าเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ 
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 ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับต้ังแต้ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห ์
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะ

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย

กิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น   ๔๘ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย

กิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
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  วิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น   ๖๐ หน่วยกิต 
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ 

และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ๑๑.๔ รายวิชาท่ีก าหนดให้นิสิตฟ๎งการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 ๑๑.๕ รายวิชาท่ีนิสิตใช้เวลาปฎิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ช่ัวโมง และ
เมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๒ การเปล่ียนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตท่ีขอเปล่ียนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไปค านวน
ค่าระดับเฉล่ียสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
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  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าส่ังแพทย์โดยมีใบรับรอง

แพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอื่นท่ีส าคัญ 
ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา

ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
นิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค

การศึกษา ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได้  w  ในทุกรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนึ้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ 

๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
ข้อ  ๑๕  นิสิตท่ีพ้นสภาพตามข้อ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด

ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันท่ีนิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาท่ีพ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้น
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด  ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับผู้ลาพัก
การศึกษาท่ัวไป 

   
หมวดที่ ๓ 

การข้ึนทะเบียนเปน็นิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
 
ข้อ ๑๖  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน

และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด  พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามท่ี
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มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาท่ี
ต้องศึกษาในภาคนั้นท้ังหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตามวันท่ีก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันท่ีก าหนดไว้  มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์ 

 ในกรณีท่ีได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมาขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ท้ังนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

 ๑๖.๓  ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
 ๑๗.๒  นิสิตท่ีไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน

เปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ 

หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
 ๑๗.๔  นิสิตท่ีลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๗.๕  นิสิตท่ีไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตามเงื่อนไขท่ี

ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ๑๗.๖  นิสิตท่ีได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง

ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังจากอาจารย์ที่มีช่ือในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปล่ียนรายวิชา 
 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีท่ีขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
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  ๑๙.๑.๒  ในกรณีท่ีขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ 
วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป  นิสิตจะได้รับ  w  ใน
รายวิชาท่ีถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F 
ในรายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอน
ได้  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้  w  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปล่ียนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ท้ังนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาค
การศึกษานั้น 

 
หมวดที่ ๔ 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจ

ท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอื่นใดท่ี
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เมื่อส้ินภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือ
จะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

 ๒๐.๒  เมื่อส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรื อได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมด ในภาค
การศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเป็นท่ีพอใจของ
อาจารย์ประจ าวิชา 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ  มีผล

การศึกษาระดับและค่าระดับดังนี้ 
 ผลการศึกษา   ระดับ  ค่าระดับ  
 ดีเย่ียม (Excellent)  A  ๔.๐ 
 ดีมาก (Very good)  B+  ๓.๕ 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๑๗ 
 

 
 

 ดี (Good)   B  ๓.๐ 
 ค่อนข้างดี (Very Fair)  C+  ๒.๕ 
 พอใช้  (Fair)   C  ๒.๐ 
 ตก  (Failed)   F  ๐ 
 ๒๑.๒  ในรายวิชาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษา

ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
 สัญลักษณ์    ผลการศึกษา 
 S (Satisfactory)    เป็นท่ีพอใจ 
 U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นท่ีพอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษารายวิชา

นั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ 
 สัญลักษณ์    สภาพการศึกษา 
 I  (Incomplete)    ไม่สมบูรณ์ 
 SP  (Satisfactory Progress)  ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 
 UP  (Unsatisfactory Progress)   ไม่ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 
 W  (Withdrawn)   ถอนรายช่ือวิชาท่ีศึกษา 
 Au  (Audit)    ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๔.๑ ให้ใช้  IP (In Progress)  ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
  ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น  

๔ ระดับดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
  ดีเย่ียม  (Excellent)  A 
  ดี  (Good)   B+ 
  ผ่าน  (Passed)  B 
  ตก (Failed)   F 
 ๒๑.๕  การให ้F  ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
  ๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
  ๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้ค่า  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 



๑๑๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 ๒๑.๖  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบเพราะ

ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล

การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์

ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล

การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ

อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า

ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ 
 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ

ส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีท่ีได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  และข้อ 

๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๑๑  การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

  ๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป และผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาท่ีได้ SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 
   ๒๑.๑๓  การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป  และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาท่ีได้ UP  นั้นเป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๑๙ 
 

 
 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบได้ระดับ A, 

B, C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า 
B หรือ S 

 ๒๒.๒  นิสิตท่ีได้ต่ ากว่า B หรือได้  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 

 ๒๒.๓  ในกรณีท่ีนิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ 

 ๒๒.๔  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามท่ีหลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๒๓  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉล่ียประจ าภาคของรายวิชาท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉล่ียสะสมส าหรับ
รายวิชาท้ังหมดทุกภาคการศึกษา  ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาป๎จจุบัน  

ข้อ ๒๔  การคิดค่าระดับเฉล่ียประจ าภาค  ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วย   
กิตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน  และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิต
ท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ป๎ดเศษ 

ข้อ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉล่ียตามข้อ  ๒๔ 

 
          หมวดที่ ๕ 
    การท าวิทยานิพนธ์ 
 
ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 



๑๒๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 
           หมวดที่ ๖ 
    การส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
 ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
 ๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณี

ท่ีหลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  
 
          หมวดที่  ๗ 
       ความประพฤติและวินัยนิสิต 
 
ข้อ ๓๒  ในกรณีท่ีนิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่

ความผิด ดังนี้ 
 ๓๒.๑  ภาคทัณฑ์ 
 ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
 ๓๒.๓  ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔  ให้พักการศึกษาต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
 ๓๒.๕  ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๒๑ 
 

 
 

ข้อ ๓๓  นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีท่ีนิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากท่ีระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑  ชดใช้ค่าเสียหาย 
 ๓๓.๒  ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติ

เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 
เฉพาะกรณีท่ีนิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒ 
    

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  ยังคง

ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้น
ไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
      ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
    (พระสุเมธาธิบดี) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
 
 

 
 



๑๒๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๘  เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐.๑ และให้ใสช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “๑๐.๑  หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ 

หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิจ จ าแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า ๘  หน่วยกิต 
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ ์   ๑๒ หน่วยกิต 
 รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
ประกาศ  ณ วันท่ี ๙ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 

                
       (พระราชรัตนโมลี) 
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีแทน 
       นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๒๓ 
 

 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
          ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ 
๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้
จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  
          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 



๑๒๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

        ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้า
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ 
แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค 
           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห ์
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวน
หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๒๕ 
 

 
 

 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และ
ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีก าหนดคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 
ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 



๑๒๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

        
      (พระธรรมสุธี) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

  



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๒๗ 
 

 
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๑  เมื่อ
วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าส่ัง  หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

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

อธิการบดีแต่งต้ังโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแต่งต้ังโดย 

ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 



๑๒๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแต่งต้ังโยค าแนะน า
ของคณบดี 

(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 
ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 

การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 
ในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 

แต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ให้ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ ท้ังนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 

หน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงาน   

เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละส่ีครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

                 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

          
     (พระสุเมธาธิบดี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๒๙ 
 

 
 

 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ บัณฑิตวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
      

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
      

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๔  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๔.๑ ให้นิสิตจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ท่ีจะได้รับแต่งต้ังเป็นประธาน
หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ๔.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหา 



๑๓๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๖)  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๗)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ 
   (๘) บรรณานุกรม 
   (๙)  เชิงอรรถ 

ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๓  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บท ๘  

พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ าวน ๘  ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๔  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ  และโครงร่างวิทยานิพนธ์

ในแต่ละปีการศึกษา  คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีนิสิต
เสนอ และในการประชุมพิจารณาแต่ละครั้งประธานกรรมการอาจให้นิสิตเข้าช้ีแจงเกี่ยวกับโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วยก็ได้ 

 ๔.๕  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอผลการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตท่ีผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายช่ือผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ๔.๖  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายช่ือนิสิตละหัวข้อวิทยานิพนธ์  พร้อมท้ังรายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานสิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๕.๑  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖  หน่วยกิต 
 ๕.๒  นิสิตรตะดับปริญญาเอกท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๕.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันท่ีบัณฑิตวิทยราลัยประกาศ

อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์บท  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อม
ท้ังช าระเงินค่าลงทะเบียน ในส่วนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๖.๑  การขอเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่สาระส าคัญให้น าสิตยื่นแบบค า

ร้อง บท ๘  พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๓๑ 
 

 
 

 ๖.๒  หากการเปล่ียนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขจออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่แต่ไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๖.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากท่ีได้ยื่นค า
ร้องแล้ว 

 

หมวดที่ ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๗  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

ท่าน  แต่ไม่เกิน  ๓  ท่าน  ท้ังนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน 
 ๗.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาโท  ต้องมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 ๗.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่ งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 ๗.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมท้ังตัดสินแก้ไขป๎ญหาท่ี

เกิดขึ้นขณะท าวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ข้อ ๘  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
    หมวดที่ ๔ 
     การสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๙  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๙.๑  นิสิตระดับปริญญาโทมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 



๑๓๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้
ค่าระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๙.๒  นิสิตระดับปริญญาเอกมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๙  เดือน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ 

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน 

หลักสูตรและได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมกา 

ควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๙.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมท้ังแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๙.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 
  ๙.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมท้ังบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๙.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห ์
 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๐.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๓๓ 
 

 
 

  ๑๐.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ท่ีสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 
  ๑๐.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานท่ีสอบให้ทราบโดยท่ัวกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้  ให้แจ้งต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  พร้อมท้ังแจ้งผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ด้วย 

    หมวดที่ ๕ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ ๑๑  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  
ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๑.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๑.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนท่ีจะน าวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๑.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนด
เป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเย่ียม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)   F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP 
  ๑๑.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้น
ได้รับการแก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๑.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพื่อส่งให้
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คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาช้ีขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับท่ี
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 ข้อ ๑๒  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๒.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไขท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน 
๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันท่ีนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่า
เป็นวันท่ีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๒.๒  ในกรณีท่ีนิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออื่น ๆ  หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนท่ี
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ท้ังนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมท้ังแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๒.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๑๓  นิสิตท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนท่ีจะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๓๓ 
 ข้อ ๑๔  นิสิตท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังท่ีประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

        
        (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปํฺโญ) 
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๓๕ 
 

 
 

 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
      

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดส่วนประกอบ
เพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ท่ีจะได้รับแต่งต้ัง
เป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่าน
การตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 
  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญช่ัวคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอื่น ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตท่ีประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ท่ีมีเครื่องมือวิจัย
หรือแบบสอบถามช่ัวคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีนิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและช้ีแจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

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



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๓๗ 
 

 
 

ของนิสิตท่ีผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายช่ือ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๗ เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายช่ือนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมท้ังรายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติ
แล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
 ๕.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้น

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

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อม
ท้ังช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิ ทยาลัย ท้ังนี้ 
ต้องไม่เกิน ๓๐ วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ 
วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปล่ียนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปล่ียนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่  โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 
ยกเว้น หากการเปล่ียนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากท่ีได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าช้ีแจงแล้ว 

 
 
 



๑๓๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

หมวดที่ ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

รูปคน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ท้ังนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 
 ๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมท้ังตัดสินแก้ไขป๎ญหาท่ี

เกิดขึ้นขณะท าวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์

 
ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ต้ังแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาต้ังแต่ ๖ 
หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าใน



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๓๙ 
 

 
 

การจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาท่ี
ก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้อง
มารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

  ๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 

 
หมวดที่ ๕ 

การสอบวิทยานิพนธ ์
 
ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้

ค่าระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

    (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
    (๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ
ค่าระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
    (๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
    (๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมท้ังแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 



๑๔๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมท้ังบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
   ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ท่ีสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 
  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานท่ีสอบให้ทราบโดยท่ัวกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๑๓.๔ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมท้ังแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย 

    หมวดที่ ๖ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  
ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนท่ีจะน าวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไ ขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จะต้อง



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๔๑ 
 

 
 

ด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท้ังนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 
  ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนด
เป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเย่ียม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)    F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In progress) 
  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ อาจกระท า
ได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพื่อส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาช้ีขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับท่ี
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไขท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน 
๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท้ังท่ีเป็น
แบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันท่ีนิสิต
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันท่ีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๕.๒  ในกรณีท่ีนิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออื่น ๆ  หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนท่ี
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ท้ังนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมท้ังแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๔๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๖  นิสิตท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนท่ีจะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๗  นิสิตท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังท่ีประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

               
                   (พระศรีสิทธิมุนี) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                  ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๔๓ 
 

 
 

 
 

 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ 
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 

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

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
นิสิคท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

         
 

   
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปํฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๔๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 

 เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗  เมื่อ
วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗" 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐาน  ดังนี้ 

(๑) วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน 

(๒) ก าหนดวัน  เวลาและสถานท่ี  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน 
(๓) รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ี 
ตามท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑) นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วัน 

(๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน  โดย

ให้ใช้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๔๕ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
     

               

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปํฺโญ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
  



๑๔๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบงัคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ ์   ๑๒ หน่วยกิต 
   รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย
กิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๔๗ 
 

 
 

 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
   รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ 
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของ
ผู้ศึกษา 
       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ ์   ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 

            
        (พระราชรัตนโมลี) 
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าท่ีแทน  
     นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



๑๔๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 

 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  ก าหนดส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๔.๒ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงก าหนดส่วนประกอบของโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เพิ่มเติม  เพื่อความสมบูรณ์  ชัดเจน  ดังนี้ 

๑. ให้มีลายเซ็นต์รับรองของผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคนบนปกของโครงร่าง
ฯ  จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. ให้มีประวัติย่อของนิสิตผู้เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แนบในส่วนท้ายด้วย 
๓. ระเบียบวิธีวิจัยและแบบสอบถามช่ัวคราว  ส าหรับวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณนิสิตต้องส่งก่อนวัน

พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
ให้นิสิตผู้ประสงค์จะสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  

จ านวน ๑ ชุด  เพื่อตรวจรูปแบบก่อน  เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว  จึงเสนอขออนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๘ ชุด  ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

    
   (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปํฺโญ) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๔๙ 
 

 
 

 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษา
เพิ่มเติม 
 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม  ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. วิชา ๑๐๒  ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓)  (๓-๐-๖) 
    Usage of Pali I 
 ๒. วิชา ๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓)  (๓-๐-๖) 
    Usage of Pali II 
 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ S 
หรือ U 
 นิสิตท่ีสอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาต้ังแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๖ เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 

     
    (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปํฺโญ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



๑๕๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ก าหนดรายวิชาให้นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ศึกษาเพ่ิมเติม 

 

  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงสมควรก าหนดรายวิชาให้
ศึกษาเพิ่มเติมส าหรับนิสิตท่ีไม่ได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตหรือพุทธศาสตรมหาบัณฑิตมา
ก่อน 
  อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงก าหนดรายวิชาให้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ๑๐๒ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาลี ๑  (๓) (๓-๐-๖) 
Usage of Pali I    

(๒) ๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒  (๓) (๓-๐-๖) 
Usage of Pali II 

(๓) ๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท  (๓) (๓-๐-๖) 
  Theravada Buddhism 

(๔) ๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน   (๓) (๓-๐-๖)  
  Mahayana  Buddhism 

  ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับเสริมท่ีนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน โดยไม่เสียค่าทะเบียน
และไม่นับหน่วยกิต แสดงผลการเรียนเป็น S เป็น U 
 นิสิตผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ต้ังแต่ประโยค ป.ธ.๓ หรือ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้ภาษาบาลี ๑ และการใช้ภาษาบาลี ๒ และนิสิตผู้
เคยศึกษารายวิชาพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายานหรือรายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันใน
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทมาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ าอีก โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ัวไป   
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๕๑ 
 

 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปํฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
--------------------- 

 เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๘  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
   ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
                                       ไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
   ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา 
           และได้ระดับ  S  ในกรณีท่ีหลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
   ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
           ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๕๓ 
 

 
 

   ๓๐.๗ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการ 
           ตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ท้ังหมดหรือส่วนหนึ่งของ 
                                       วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทาง 
                                       วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม   
                                       (proceeding) 
   ๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องได้รับการ 
           ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ท้ังหมดหรือส่วนหนึ่งของ 
           วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทาง 
           วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรองก่อนการตีพิมพ ์
           (Pre-review)  และเป็นท่ียอมรับ” 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 
 
                  

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
----------------------- 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช         
วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช   
๒๕๕๓  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗  
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ๕  แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับบ้ีกับนิสิตท่ีรับเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 

 
 

               (พระธรรมสุธี) 
                 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๕๕ 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจส าหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
————— 

 เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มติคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจส าหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้เฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องยื่นค าร้องและหลักฐานต่อ 
คณะอนุกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 
  ๒.๑ ค าร้องขอศึกษาต่อระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ 
  ๒.๒ หนังสือรับรองผลการศึกษาท่ีแสดงว่าศึกษาครบหลักสูตรแล้วจากคณบดีหรือ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยต้นสังกัด 
  ๒.๓ หนังสือรับรองตารางการปฏิบัติศาสนกิจจากเจ้าอาวาส หรือผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒.๔ ตารางเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ และตารางการเรียนท่ีชัดเจนซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการ 
ปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๓ คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบออกหนังสือรับรอง 
การศึกษาท่ีแสดงว่าศึกษาครบหลักสูตร 
 ข้อ ๔ การเข้าศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ หรือคณะอนุกรรมการการ
ปฏิบัติศาสนกิจ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๕ คณะหรือวิทยาลัยต้นสังกัดต้องออกนิเทศและควบคุมดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุก ๓  
เดือนอย่างเคร่งครัด 



๑๕๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 ข้อ ๖ การรายงานการปฏิบัติศาสนกิจท่ีเป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติให้ถือว่าไม่ปฏิบัติ 
ศาสนกิจ 
 ข้อ ๗ ให้ใช้ประกาศนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป  
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

 
พระธรรมโกศาจารย์ 

(พระธรรมโกศาจารย์) 
อธิการบดี 

ประธานกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๕๗ 
 

 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ผู้ท่ีเคยศึกษาระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ 

————— 
 เพื่อให้การศึกษาของผู้ท่ีเคยศึกษาในระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์
ท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ท่ีเคยศึกษาระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
และกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ดังนี้ 
 ๑.ให้นิสิตใช้รหัสในปีท่ีเข้าศึกษาใหม่ และให้ลงทะเบียนทุกรายวิชา โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน ยกเว้น
รายวิชาท่ีต้องการปรับเกรด(Re-grade) หรือรายวิชาท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน 
 ๒.นิสิตผู้ท่ีเคยเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนและด าเนินการท าวิจัยต่อไปโดย
ไม่ต้องสอบใหม่ แต่ต้องปฏิบัติด าเนินการศึกษาวิจัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา (๑ ปี) จึงจะมีสิทธิสอบ
ป้องกันได้ 
 ๓.นิสิตผู้ท่ีเคยปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน ให้ปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานใหม่ เป็นเวลา ๑๕ 
วัน ถ้านิสิตผู้นั้นปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานยังไม่ครบ ๓๐ วัน ให้เริ่มนับปฏิบัติใหม่จนครบ ๓๐ วัน 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 

(พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  

 
 



๑๕๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ผู้ท่ีเคยศึกษาระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ (ประเภท ๒.๑) 

————— 
 เพื่อให้การศึกษาของผู้ท่ีเคยศึกษาในระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ (แบบ 
๒.๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์
ท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ท่ีเคยศึกษาระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
และกลับเข้ามาศึกษาใหม่ แบบ ๒.๑ ดังนี้ 
 ๑.ให้นิสิตใช้รหัสในปีท่ีเข้าศึกษาใหม่ และให้ลงทะเบียนทุกรายวิชา โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน ยกเว้น
รายวิชาท่ีต้องการปรับเกรด(Re-grade) หรือรายวิชาท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน 
 ๒.นิสิตท่ีสอบสารนิพนธ์เรื่องใดผ่านแล้ว ถ้ามีผลการสอบได้เกรดบี(B) ให้ท าสารนิพนธ์นั้นใหม ่
 ๓.นิสิตท่ีสอบวัดคุณสมบัติภาษาต่างประเทศท้ังสองวิชาผ่านแล้ว ถ้าไม่เกิน ๕ ปี ให้ท าการสอบใหม่ 
 ๔.นิสิตเคยเสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนและด าเนินการท าวิจัยต่อไปโดยไม่
ต้องสอบใหม่ แต่ต้องปฏิบัติด าเนินการศึกษาวิจัยไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา (๒ ปี) จึงจะมีสิทธิสอบป้องกัน
ได้ 
 ๓.นิสิตผู้ท่ีเคยปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานครบ ๔๕ วัน ให้ปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานใหม่ เป็นเวลา ๒๐ 
วัน ถ้านิสิตผู้นั้นปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานยังไม่ครบ ให้เริ่มปฏิบัติกรรมฐานใหม่จนครบ ๔๕ วัน 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

 
(พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร.) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๕๙ 
 

 
 

 



๑๖๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๖๑ 
 

 
 

 
 
 
 



๑๖๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 

 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๖๓ 
 

 
 

 

 
 

ประกาศบณัฑิตวทิยาลัย 
เรื่อง การสอบหัวข้อและโครงร่างระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 

.......................................................... 
  เพื่อให้การด าเนินการสอบหัวข้อและโครงร่างระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึง
เห็นสมควรก าหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างระดับบัณฑิตศึกษา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2540 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 
26 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงก าหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
  “หัวข้อและโครงร่าง” หมายความว่า หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์รวมถึงวิทยานิพนธ์และหรือสาร
นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ข้อ 2 ขั้นตอนการก าหนดหัวข้อและโครงร่าง มีดังนี้ 
    2.1 นิสิตผู้ประสงค์ขอสอบหัวข้อและโครงร่างขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้อ านวยการหลักสูตรเพื่อก าหนดหัวข้อและโครงร่างเป็นการเบ้ืองต้น 
    2.2 ในการก าหนดหัวข้อและโครงร่างและของนิสิตแต่ละรูปหรือคน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
หรือผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณาเรื่องหลักคือ 
    1) ความไม่ซ้ าซ้อนของหัวข้อท่ีน าเสนอ 
     2) หัวข้อวิจัยเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหาหรือน ามาพัฒนางานได้ 
     3) ในการท าวิจัยหัวข้อนั้น มีวิธีการและแนวทางท่ีจะเก็บข้อมูลได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ได้ความรู้และความส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
    4) หัวข้อและโครงร่างท่ีน าเสนอมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบท่ีหลักสูตร
หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
    2.3 ก าหนดหัวข้อและโครงร่างให้ผู้อ านวยการหลักสูตรจัดให้มีการประชุมปรึกษาหรือ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องท่ีท าวิจัยให้
เป็นไปตามข้อ 2.2 ท้ังนี้ต้องมีการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีนิสิตยื่นเรื่องขอให้มีการ
พิจารณา และในการพิจารณาใหน้ิสิตได้เข้าช้ีแจงเรื่องท่ีตนเองก าหนดหัวข้อดังกล่าวนั้นด้วย 
  ข้อ 3 นิสิตผู้เสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    3.1 สอบผ่านรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดครบถ้วนทุกรายวิชาแล้วท้ังรายวิชาท่ีนับหน่วยกิต 
และ/หรือไม่นับหน่วยกิต ยกเว้นการสอบหัวข้อและโครงร่างส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท  



๑๖๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

   3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับระดับปริญญาเอก
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
   3.3 ข้อเรื่องท่ีจะท าการศึกษาวิจัยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓.4 โครงร่างได้เขียนขึ้นและตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือท่ี
หลักสูตรก าหนดโดยอนุโลม 
   3.5 ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
โดยไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
  ข้อ 4 หัวข้อและโครงร่างท่ีขอก าหนดข้อสอบต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
   4.1 เขียนให้ครบ 3 บทตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   4.2 หัวข้อย่อยของบทท่ี 1 บทท่ี 2 และบทท่ี 3 ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์หรือ
คู่มือการท าดุษฎีนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือคู่มือท่ีหลักสูตรก าหนดโดยอนุโลม 
  ข้อ ๕ เมื่อนิสิตยื่นค าร้องขอสอบหัวข้อและโครงร่างแล้ว ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรยื่นอนุมัติต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการแทน จัดให้มีการสอบโดยมีแนวทางด าเนินการ คือ 
   ๕.๑ นิสิตได้ก าหนดหัวข้อและโครงร่างตามความเห็นของท่ีประชุมท่ีร่วมกันพิจารณาข้อตาม
ข้อ 2.3 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
   5.2 นิสิตได้เขียนหัวข้อและโครงร่างให้เป็นไปตามแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือท่ี
หลักสูตรก าหนดโดยอนุโลม ท้ังนี้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในการท า
วิจัยเรื่องนั้นร่วมกับเลขานุการหลักสูตรหรือนักวิชาการศึกษาประจ าหลักสูตรเป็นผู้ตรวจโครงร่างให้มีเนื้อหาท่ี
ครบถ้วนและรูปแบบถูกต้องก่อนน าเสนอให้มีการสอบทุกครั้ง 
   5.3 เมื่อนิสิตปรับปรุงแก้ไขหัวข้อและโครงร่างตามข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรจัดให้มีการสอบหัวข้อและโครงร่างภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ี
นิสิตยื่นเรื่องครั้งหลังสุด 

ข้อ ๖ ใหใ้ช้ประกาศนี้ส าหรับนิสิตลงทะเบียนศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
  กรณีท่ีหลักสูตรมีความพร้อมท่ีจะให้นิสิตในสังกัดของตนท่ีลงทะเบียนก่อนปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการตามประกาศนี้ ให้ขออนุมัติต่อคณบดีวิทยาลัยเพื่อด าเนินการเป็นเฉพาะรายกรณีได้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร 
(พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๖๕ 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

————— 
เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจป๎จจุบันและประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ จึง
เห็นสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นให้
เหมาะสม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๒๔ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้                                                                                      
           ข้อ ๑ ประกาศนี้ ช่ือว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อท่ี ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ลงวันท่ี ๓ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ บรรดาค าส่ังหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน ท้ังนี้ ไม่ให้ใช้
บังคับกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ส าหรับผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น
ต้นไป 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 



๑๖๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ทุกหลักสูตร) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก (ตลอดหลักสูตร) 

บาท 
 

๑.๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่      ๑,๕๐๐ 

๑.๒ ค่าท าบัตรนิสิตใหม่  ๒๐๐ 
๑.๓ ค่าบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๕๐๐ 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข(รายปีการศึกษา)  
๒.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ    ๓๐๐ 

๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ค(รายภาคการศึกษา)  
๓.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและพัฒนาวิชาการ ภาคปกติ  ๓,๐๐๐ 
๓.๒ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและพัฒนาวิชาการ ภาคสมทบ  ๕,๐๐๐ 

 ๓.๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด  ๕๐๐ 
๓.๔  ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๑,๐๐๐ 

 ๓.๕  ค่าธรรมเนียมนิตยสารและส่ิงพิมพ์   ๓๐๐ 
  ๓.๔ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต      ๕๐๐ 
          ๔. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  

๔.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา  หน่วยกิตละ 
ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ     
ข) นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ      

 ค) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ   

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๒๕๐ 
๔.๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชาท่ีซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน   หน่วยกิตละ 

ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ      
ข) นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ      
ค) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ  

 
๖๐๐ 
๙๐๐ 

๑,๕๕๐ 
๔.๓ การลงทะเบียนสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ ๘๐๐ 

 ๕. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด)  
          ๕.๑ ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ 
          ๕.๒ ค่าแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ครั้งละ ๑,๕๐๐ 
          ๕.๓ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ชุดละ ๒๕๐ 
          ๕.๔ ค่าโอนย้ายสังกัด คณะ/วิทยาลัย   ๑,๐๐๐ 
          ๕.๕ ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ - TCI ฐาน ๑  
                                                - TCI ฐาน ๒ 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๖๗ 
 

 
 

                                                - สภาวิชาการรับรอง ๒,๐๐๐ 
          ๕.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนหลังก าหนด วันละ 
                ท้ังนี้ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๕๐ 
 

          ๕.๗ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร ๒,๐๐๐ 
๖. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ 
    ก่อนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 

๕๐,๐๐๐ 

 
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) มีรายละเอียดดังนี้  

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทุกหลักสูตร) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ก (ตลอดหลักสูตร) 

 
 

๑.๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่      ๒,๕๐๐ 

๑.๒ ค่าท าบัตรนิสิตใหม่  ๒๐๐ 
๑.๓ ค่าบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๑,๕๐๐ 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภท ข(รายปีการศึกษา)  
๒.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ    ๓๐๐ 

๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ค(รายภาคการศึกษา)  
๓.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและพัฒนาวิชาการ   ๖,๐๐๐ 

 ๓.๒ ค่าบ ารุงห้องสมุด  ๑,๐๐๐ 
๓.๓  ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๑,๐๐๐ 

 ๓.๔  ค่าธรรมเนียมนิตยสารและส่ิงพิมพ์   ๓๐๐ 
  ๓.๕ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต      ๕๐๐ 
          ๔. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท ง (รายภาคการศึกษา)  

๔.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา  หน่วยกิตละ  ๒,๐๐๐ 
๔.๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชาท่ีซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน   หน่วยกิตละ ๒,๕๐๐ 
๔.๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ ๒,๐๐๐ 

 ๕. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา ประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด)  
          ๕.๑ ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ 
          ๕.๒ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ชุดละ ๒๕๐ 
          ๕.๓ ค่าแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ครั้งละ ๑,๕๐๐ 
          ๕.๔ ค่าโอนย้ายสังกัด คณะ/วิทยาลัย   ๒,๐๐๐ 
          ๕.๕ ค่าหนังสือรับรองอื่นๆ  ๒๕๐ 



๑๖๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

          ๕.๖ ค่าลงทะเบียนเรียนหลังก าหนด วันละ 
                ท้ังนี้ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๕๐ 

          ๕.๗ ค่าสอบวัดคุณสมบัติรายวิชา (ครั้งละ) ๕,๐๐๐ 
          ๕.๘ ค่าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ  ๒,๕๐๐ 
          ๕.๙ ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ - TCI ฐาน ๑  
                                                - TCI ฐาน ๒ 
                                                - สภาวิชาการรับรอง 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

          ๕.๑๐ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร ๓,๕๐๐ 
๖. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ 
    ก่อนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 

๕๐,๐๐๐ 

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าละทะเบียนรายวิชาให้นิสิตท่ีขอถอนการลงทะเบียนภายหลังจาก
นิสิตผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในทุกกรณี  
  
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
 
  
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๖๙ 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

 
>ข้ันตอนการด าเนินการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
>ข้ันตอนการด าเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
>ข้ันตอนการด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ 
>ข้ันตอนการด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา 
>แผนภูมิการด าเนินการขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
>แผนภูมิการด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ 
>แผนภูมิการด าเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
>แผนภูมิการด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

ข้ันตอนการด าเนินการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 

(๑) นิสิตเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ ๑ บทต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างฯ 
(๓) นิสิตปรับแก้งานตามมติคณะกรรมการวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างฯ 
(๔) นิสิตเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ ๓ บท จ านวน ๑ ชุด ต่อเลขานุการหลักสูตรเพื่อขอตรวจรูปแบบ 
(๕) เมื่อปรับรูปแบบแล้ว เข้าเล่ม ๖ ชุด เสนอใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาลงลายมือช่ือบนปก พร้อมบฑ. ๘ 
(๖) หัวข้อและโครงร่างฯเชิงปริมาณ นิสิตต้องส่งระเบียบวิธีวิจัยและแบบสอบถามช่ัวคราวก่อนวันสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ต่อเลขานุการหลักสูตร 
(๗) สอบตามวันและเวลาท่ีหลักสูตร/บัณฑิตศึกษาก าหนด 
(๘) ปรับแก้ไขภายในกรอบเวลาไม่เกิน ๑ เดือน  
(๙) เข้าเล่มโครงร่างฯฉบับแก้ไข จ านวน ๒ ชุด พร้อม บฑ.๘.๑ เสนอต่อเลขานุการหลักสูตร 
(๑๐) เลขานุการหลักสูตรรวบรวมงานนิสิตเสนอต่อบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(๑๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ 
(๑๒) นิสิตขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ท่ีฝ่ายทะเบียนและวัดผล ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศ 
(๑๓) นิสิตลงมือเขียนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

จึงจะสามารถน าเสนอเพื่อขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามกรอบเวลาดังนี้              
      ๑) ป.โท  ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ ๓ เดือนขึ้นไป จึงจะสามารถเสนอขอสอบป้องกันได้ 
             ๒) ป.เอก ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ ๕ เดือนขึ้นไป จึงจะสามารถเสนอขอสอบป้องกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๗๑ 
 

 
 

ข้ันตอนการด าเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
(๑)    นิสิตลงมือเขียนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ผ่านการก ากับดูแลของคณะกรรมการควบคุมฯ 
(๒) เฉพาะ ป.เอก อาจมีสัมมนากลุ่มย่อยดุษฎีนิพนธ์ (Focus Group Discussion) ก่อนเขียนบทท่ี ๔ 
(๓) เฉพาะ ป.เอก เมื่อเขียนดุษฎีนิพนธ์ร่างสมบูรณ์ ๕ บทแล้ว ให้เสนอขอประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ 
  (Public Hearings)ต่อเลขานุการหลักสูตร 
(๔) ส่งไฟล์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพินธ์ฉบับร่างสมบูรณ์ต่อเลขานุการหลักสูตรเพื่อขอตรวจสอบการคัดลอก 
        ผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
(๕) เสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างสมบูรณ์ จ านวน ๑ ชุด ต่อเลขานุการหลักสูตรเพื่อ 
        ขอตรวจรูปแบบ 
(๖) ส่งบทคัดย่อภาษาไทยต่อสถาบันภาษา มจร เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
(๗) เมื่อผ่านการตรวจสอบด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์/ปรับรูปแบบ/แปลบทคัดย่อแล้ว เข้าเล่ม
 วิทยานิพนธ์/ดุษฎีร่างสมบูรณ์จ านวน ๖ ชุด พร้อม บฑ. ๘ เพื่อขอสอบต่อเลขานุการหลักสูตร  
(๘) สอบตามวันและเวลาท่ีหลักสูตร/บัณฑิตศึกษาก าหนด 
(๙) แก้ไขตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๖ เดือน  
(๑๐) เสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับแก้ไขเพื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา   
  และลงนามหน้าอนุมัติ 
(๑๑) เสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับแก้ไข,หนังสือรับรองการแปลบทคัดย่อและหน้าอนุมัติต่อคณบดี
 บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านเลขานุการหลักสูตร 
(๑๒) เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้ว ให้ถือเอาวันลงนามของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  ในหน้าบทคัดย่อ  
(๑๓) เข้าเล่มปกด า และส่งเล่มปกด าพร้อม บฑ. ๑๒-๑๓-๑๔ ต่อเลขานุการหลักสูตร  
(๑๔) เลขานุการหลักสูตรส่งมอบต่อบัณฑิตศึกษา  
(๑๕) บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนออนุมัติจบต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

ข้ันตอนการด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ 
 

(๑) นิสิตเสนอหัวข้อและโครงร่างฯสารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ลงมือท า 
(๓) เมื่อเขียนเสร็จแล้ว นิสิตส่งไฟล์ฉบับร่างสมบูรณ์ต่อเลขานุการหลักสูตรเพื่อขอตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
(๔) เสนอฉบับร่างสมบูรณ์ จ านวน ๑ ชุด ต่อเลขานุการหลักสูตรเพื่อขอตรวจรูปแบบ 
(๕) ส่งบทคัดย่อภาษาไทยต่อสถาบันภาษา มจร เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
(๖) เมื่อผ่านการตรวจสอบด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์/ปรับรูปแบบ/แปลบทคัดย่อแล้ว เข้าเล่มร่าง

สมบูรณ์จ านวน ๔ ชุด พร้อม บฑ. ๘ ต่อเลขานุการหลักสูตร 
(๗) สอบตามวันและเวลาท่ีหลักสูตร/บัณฑิตศึกษาก าหนด 
(๘) แก้ไขภายในกรอบเวลาไม่เกิน ๑ เดือน  
(๙) เสนอสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขเพื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  
(๑๐) เสนอลงนามหน้าอนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๑๑) เสนอฉบับแก้ไข, หนังสือรับรองการแปลภาษา, หน้าอนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(๑๒) เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้ว ให้ถือเอาวันลงนามของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในหน้า

บทคัดย่อ  
(๑๓) เข้าเล่มด า และส่งเล่มด าพร้อม บฑ. ๑๒ ต่อเลขานุการหลักสูตร  
(๑๔) เลขานุการหลักสูตรส่งมอบต่อบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ส่งบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๗๓ 
 

 
 

ข้ันตอนการด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา 

 

(๑) นิสิตเข้าเล่มปกด าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
(๒) ส่งเอกสารต่อเลขานุการหลักสูตร ตามเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามรายการ ดังนี้ 

๑. วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ อย่างละ ๔ ชุด (เพื่อ
มอบให้หอสมุดส่วนกลาง ๑ ชุด/บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ชุด/หอสมุดขอนแก่น ๒ ชุด) 

๒. ส าเนาหน้าปก/หน้าอนุมัติลายเซ็นสด(ห้ามใช้ส าเนา)/บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 

๒ ชุด (เพื่อมอบให้บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ชุด/หลักสูตร ๑ ชุด) 
๓. แผ่น CD บรรจุข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์(Word&PDF) จ านวน ๓ ชุด(เพื่อมอบ

ให้หอสมุดส่วนกลาง ๑ ชุด/บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ชุด/หลักสูตร ๑ ชุด) 
๔. บฑ. ๑๒ (ใบน าส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 
๕. หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสารฐาน TCI หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ (ห้ามใช้ส าเนา) 
๖. บฑ.๑๓ แบบค าร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา  

 ๗.   บฑ.๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญา 
 ๘.   หนังสือรับรองการปฏิบัติธรรมครบตามก าหนด 
 ๙.   หนังสือรับรองการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 
 ๑๐. หนังสือรับรองเกรด 

(๓) เลขานุการหลักสูตรตรวจสอบเอกสารแล้วให้ส่งเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา 
(๔) บัณฑิตศึกษาเสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาขอนแก่น,  

บัณฑิตวิทยาลัย, สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  
(๕) นิสิตติดต่อกองทะเบียนและวัดผลเพื่อรับปริญญาและทรานสคริป 

  

 
 
 
 
 



๑๗๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

แผนภูมิการด าเนินการขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 

  นิสิตเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) นิสิตส่งหัวข้อและโครงร่างฯ ๑ บท จ านวน ๖ ชุด  
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก 

แล้วน าไปสู่การจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓ บท 

 (๒) นิสิตเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓ บท จ านวน ๖ ชุด 
พร้อม บฑ. ๘ เพื่อเสนอขอสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

(๓)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวันสอบ 
 

(๔) เข้าสอบตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดสอบ 
 
 

(๕) ภายหลังสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
๑. ให้แก้ไขตามมติคณะกรรมการ (ไม่เกิน ๑ เดือน) 
๒. ส่งเล่มแก้ไข จ านวน ๒ ชุด แนบ บฑ. ๘.๑ พร้อมลายเซ็นกรรมการควบคุมท่ี

หน้าปกโครงร่างฯต่อเลขานุการหลักสูตร 
๓. เลขานุการหลักสูตรรวบรวมงานนิสิตและน าเสนอต่อบัณฑิตศึกษา 
๔. บัณฑิตศึกษาเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
๕. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ 
๖. บัณฑิตศึกษาแจ้งนิสิตเพื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
๗. นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๗๕ 
 

 
 

แผนภูมิการด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ 
 

 นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอท าสารนิพนธ/์บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ ปรับแก้ไข
ตามค าแนะน าอาจารย์ท่ีปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรในเนื้อหาแล้ว ให้ด าเนินการดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 
๑. ส่งฉบับร่างสมบูรณ์เข้าปกอ่อน จ านวน ๔ ชุด  
๒. แนบ บฑ.๘  
๓. แนบใบช าระค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ 
๔.  แนบใบแสดงผลการตรวจรูปแบบ    
๕.  แนบหนังสือรับรองเกรดในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสารนิพนธ์ 
๖. แนบผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ 
 

(๔) 
๑. ปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ(ไม่เกิน ๑ เดือน) 
๒. เสนอคณะกรรมการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอลงนามหน้าอนุมัติ 
พร้อมแนบหนังสือรับรองการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

(๒)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวันสอบ 
 

(๓) เข้าสอบตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดสอบ 
 
 

(๕) 
ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีเข้าเล่มด า พร้อมแนบ บฑ.๑๒ 

แก่เลขานุการหลักสูตร 



๑๗๖ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

แผนภูมิการด าเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ/์ดุษฎีนิพนธ์ 
 เมื่อนิสิตได้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ก่อนจะขอสอบให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๒) สอบตามวันและเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

(๓) แก้ไขวิทยานิพนธ/์ดุษฎีนิพนธ์ตามมติคณะกรรมการ 
(เลขานุการหลักสูตร บันทึกรายละเอียดการสอบ) 

(๕) เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอลงนามท่ีหน้าอนุมัติ พร้อมแนบ

หนังสือรับรองการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

 

 

(๔) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบลงนามท่ีหน้าอนุมัติ จ านวน ๗ แผ่น 

(๑) 
๑. ส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างสมบูรณ์เข้าปกอ่อน จ านวน ๖ เล่ม  
๒. แนบ บฑ.๘  
๓. แนบใบลงทะเบียนสอบ 
๔. แนบผลการตรวจรูปแบบ    
๕. แนบหนังสือรับรองเกรดทุกรายวิชา 
๖. แนบผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ 
๗. แนบผลการปฏิบัติธรรม 
๘. แนบผลการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 
๙. เฉพาะปริญญาเอก ต้องผ่านการ Public Hearing  

 

(๖) เข้าเล่มด าและเสนอขอจบ 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๗๗ 
 

 
 

แผนภูมิการด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(๑) 
นิสิตต้องด าเนินการส่งเอกสารเหล่านี้ใหแ้ก่เลขานุการหลักสูตรฯ ให้ครบตามรายละเอียด 

ที่ปรากฏใน บฑ.๑๒ - ๑๓ - ๑๔ ดังนี้ 
๑. วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือเข้าเล่มด า อย่างละ 

๔ ชุด (บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ หากตีพิมพ์ในฐาน TCI ให้ใช้หนังสือรับรอง) 
๒. หน้าปก/หน้าอนุมัติ(ลายเซ็นสด-ห้ามส าเนา)/บทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ(วิทยานิพนธ์/ดุษฎี

นิพนธ์/สารนิพนธ์) อย่างละ ๒ ชุด 
๓. แผ่น CD บรรจุข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Word/PDF) อย่างละ ๓ ชุด 
๔. ใบตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารฐาน TCI/ใบรับรองการน าเสนอบทความระดับชาติ

หรือนานาชาติ(ลายเซ็นสด-ห้ามส าเนา)  
๕. ใบรับเกรดทุกรายวิชา 

(๒) 
เลขานุการหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อบัณฑิตศึกษา 

 

(๓) 
บัณฑิตศึกษาเสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 

(๕) 
นิสิตติดต่อส านักทะเบียนและวัดผล 

เพื่อรับปริญญาและทรานสครปิ 
 

(๔) 
บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
 



๑๗๘ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 
แบบฟอร์มเอกสารค าร้องส าหรับนิสิต  

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๗๙ 
 

 
 



๑๘๐ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๘๑ 
 

 
 



๑๘๒ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๘๓ 
 

 
 



๑๘๔ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 

 
 



คู่มือนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : ๑๘๕ 
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