
มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑ 
 

รายละเอียดของหลักสตูร  
หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาพระพุทธศาสนา 
 

 

หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร          :   ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๐๒๗ 
ภาษาไทย   :  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)    :  พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อย่อ (ไทย)     :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Arts (Buddhist Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)             :   B.A. (Buddhist Studies) 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยมี

การสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา  เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตทั้งพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์สามารถน าความรู้ด้านพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แขนงต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมประเทศชาติและปรับศักยภาพความรู้ความสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       จ านวน  ๑๔๐ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี   

      ๕.๒ ประเภทหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
๕.๓ ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
         ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สามารถสอบเข้าท างานราชการในต าแหน่งที่ ก.พ. 
ก าหนดว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต  หรือท างานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
ด้านพระพุทธศาสนา  โดยสามารถเข้าท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

(๑) บุคลากรทางการศึกษา 
(๒) นักวิชาการศาสนา 
(๓) อนุศาสนาจารย์ 
(๔) กรมราชทัณฑ์ 
(๕) กรมสุขภาพจิต 
(๖) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร 
(๗) สังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒              

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๖.๒ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่         
๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐        
เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 

๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร 
 (๑) คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระเมธีวรญาณ,ดร. 
๓-๔๗๑๒-๐๐๙๐๖-๘๕-๔ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์ PhraPiyaratana 
Walmoruwe,Dr. 
N๓๓๙๐๒๕๑ 

Ph.D. (Buddhist studies) 
M.A. (Buddhist Studies) 
B.A. (Pali) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Peradenya University, Sri Lanka 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ดร.สดุารตัน์ บรรเทากุล 
๓-๑๐๐๘-๐๐๑๒๔-๖๗-๑ 

Ph.D (Buddhist Studies) 
M.A. (Buddhist Studies) 
วท.บ. (เคมี) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 
๒๕๑๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายพิพัฒน์ คงประเสริฐ 
๓-๑๐๐๘-๐๐๑๖๕-๐๔-๑ 

M.A. (Entire Sociology) 
พธ.บ (พระพุทธศาสนา) 

Poona University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๒๘ 
๒๕๒๕ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นายสันติ   เมืองแสง 
๓-๖๔๐๗-๐๐๓๐๔-๙๔-๐ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๓๓ 
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(๒)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆข์อนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหาโยธิน โยธิโก 
๓-๔๑๑๔-๐๐๔๔๐-๕๔-๙ 

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

อาจารย ์ พระมหาภิรัฐกรณ์  
 อ สุมาลี (พันนาวา),ดร. 
๓-๓๒๐๒-๐๐๑๙๒-๒๘-๒ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (บาลี) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ป.ธ.๙  
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองธรรมสนามหลวง 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ พระมหานิพนธ์   
มหาธมฺมรกฺขิโต 
๓-๔๔๐๘-๐๐๒๔๕-๖๔-๕ 

พธม. (พระพุทธศาสนาภาษาไทย) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์   พระมหาพิสิฐ วสิิฏฺฐปญโฺญ 
๓-๓๑๑๑-๐๐๕๔๒-๖๘-๑ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์  นายอดุลย์  หลานวงศ์ 
  ๑-๔๖๑๑-๐๐๐๐๑-๖๓-๒ 
 

พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๙ 

 
 (๓)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์
 

 

พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก,ดร.   
๓-๖๑๐๗-๐๐๐๗๕-๗๕-๔ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม.  (พุทธศาสนา)  
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายเยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร ์
๓-๗๒๐๔-๐๐๐๘๔-๒๘-๕ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๘ 

ผู้ช่วย 
ศาสตาราจารย ์

(พิเศษ)  

นายสมบรูณ์  ตาสนธ ิ
๓-๕๐๑๖-๐๐๒๙๕-๗๒-๐ 

ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๒ 

อาจารย ์ ดร.ธีรยุทธ วิสุทธ ิ
๓-๑๙๐๕-๐๐๐๔๓-๒๗-๖ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
วท.ม. (จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๒๕๕๘ 
๒๕๔๒ 

 
๒๕๓๖ 

อาจารย ์ นางสาวสุนทรี สุริยรังส ี
๓-๕๐๙๙-๐๐๓๑๙-๗๐-๒ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.บ. (คหกรรม) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

๒๕๔๔ 
๒๕๓๔ 
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(๔)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 

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

อาจารย ์ พระครภูัทรจิตตาภรณ ์
๓-๓๐๒๑-๐๐๓๕๘-๗๗-๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕       
๒๕๕๔ 

 
อาจารย ์

นายมนัสพล ยังทะเล 

๒-๓๐๐๓-๐๑๐๔๑-๗๔-๕ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ปทส. (พืชศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๗ 

 
อาจารย ์

นางสาวเบญญาภา  
จิตมั่นคงภักด ี
๓-๓๐๐๗-๐๐๒๖๑-๔๐-๒ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 

 
อาจารย ์ พระครูอัครศีลวสิุทธ์ิ                

๓-๑๑๐๑-๐๐๔๐๕-๓๔-๑ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๔ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระครูใบฏีกาหัสดี   
กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร 
๕-๔๘๐๙-๐๐๐๐๑-๐๔-๓ 

Ph.D. (Sanskrit) 
M.A. (Sanskrit Literature) 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

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

๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

 
 
 (๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ ดร.สิทธิโชค  ปาณะศรี 
๓-๙๐๐๘-๐๐๑๕๗-๑๘-๑ 

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) 
ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา) 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 

อาจารย ์ ดร.พีระศิลป์  บุญทอง 
๓-๘๐๐๗-๐๐๖๒๖-๘๙-๙ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

Magadh University, India 
Delhi University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๖ 

อาจารย ์ พระครูจิตตสุนทร  
๓-๘๐๑๖-๐๐๓๕๕-๖๕-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ พระครูวิจิตรสาธุรส  
 ๓-๙๐๐๘-๐๐๑๓๖-๗๐-๑  

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ พระครูวุฒิสาครธรรม  
๓-๙๓๐๕-๐๐๗๑๘-๑๑-๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๕ 
 

 (๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พะเยา จังหวัดพะเยา  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 

พ.ศ. 
อาจารย ์

 
 

พระครูศรีวรพินิจ, ดร.                 
 ๓-๕๖๐๖-๐๐๐๒๖-๒๓-๐ 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Madras University, india  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๐ 
๒๕๓๕ 

 
อาจารย ์
 

พระครูใบฎีกาเฉลมิพล  
๓-๕๖๗๕-๐๐๕๑๕-๙๒-๑ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๐ 

 
อาจารย ์
 

พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร 
๓-๕๖๐๖-๐๐๐๓๑-๙๔-๒ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๙ 
๒๕๕๘ 

 
อาจารย ์
 

พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล 
๑-๕๗๐๕-๐๐๐๓๒-๐๕-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๕๘ 

 
อาจารย ์ นางสาวนภาพร หงส์ทอง 

๓-๕๖๙๙-๐๐๒๔๐-๙๑-๐ 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ศศ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 

 
 
 
 (๗) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส  จังหวัดนครปฐม   

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา / สาขา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 
พ.ศ. 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

พระเทพปริยตัิมุนี,ดร. 
๓-๒๒๐๑-๐๐๓๘๗-๑๗-๑ 

บธ.ด. (บริหารธรุกิจ) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ป.ธ.๙ 

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แม่กองบาลีสนามหลวง 
 

๒๕๔๙ 
๒๕๕๕ 
 

อาจารย ์ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ
,ดร. 
๓-๒๐๐๔-๐๐๓๓๘-๗๒-๙ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
อม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
พธ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒๔๐ 
๒๕๔๗ 
๒๕๕๖ 
 

อาจารย ์ พระภาวนาพิศาลเมธี 
๓-๑๐๒๐-๐๑๘๖๓-๙๖-๒ 

พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร)์ 
พธ.ม. (วิปัสสนาภาวนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๕๒ 
 

อาจารย ์ ดร.ธานี สุวรรณประทีป 
๓-๗๒๐๕-๐๐๒๖๙-๑๒-๑ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ป.ธ.๙ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๘ 
๒๕๓๙ 
 

อาจารย ์
 
 

ดร.ชัยชาญ  ศรีหาน ู
๓-๓๐๒๐-๐๐๐๗-๔๑-๙ 

Ph.D. (Philosophy and Religion) 
 
M.A. (Indian Philosophy and 
Religion  
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

Babasaheb Bhimrao 
Ambedkar University, India  
Banaras Hindu University, India  
 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

๒๕๕๔ 
 
๒๕๔๓ 
 
๒๕๔๐ 

 
  



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๖ 
 

 (๘)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์แพร่  จังหวัดแพร่  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
วุฒิการศึกษา / สาขา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระอนุสรณ์ กิตตฺิวณโฺณ 
๕-๕๗๐๗-๐๐๐๖๘-๒๔-๑ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ พระศักดิธัช ส วโร 
๓-๕๔๐๑-๐๐๓๑๘-๖๐-๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ นายอภิชา สุขจีน 
๑-๕๔๙๙-๐๐๑๘๖-๖๐-๙ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.บ. (ศาสนศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ ดร.ด าเนิน หมายด ี
๓–๕๔๐๖-๐๐๓๔๙- ๙๒-๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 

อาจารย ์ นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า 
๓-๕๖๐๑-๐๐๐๕๐-๙๙-๙ 

M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

University of Madras, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๓ 
 

 

    (๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 

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

อาจารย ์ พระธรรมโมลี  
๓-๑๐๑๘-๐๐๑๓๘-๕๒-๔ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (ภาษาสันสกฤต) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
University of Madras, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 
 

๒๕๕๒ 
๒๕๑๙ 
๒๕๑๑ 

 

อาจารย ์ พระครูปริยัติวสิุทธิคุณ,ดร. 
 ๓-๓๒๐๙-๐๐๒๑๙-๒๓-๐ 

Ph.D. (Pali&Buddhism) 
M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

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

๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๔ 

 
อาจารย ์ พระครูวิศิษฏ์วิหารคณุ 

๓-๓๒๐๙-๐๑๑๐๑-๖๐-๗ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
อภิธรรมบณัฑติ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดกลางสุพรรณบุร ี
 

๒๕๑๔ 
๒๕๕๖ 

อาจารย ์ พระปลดัวัชระ วชิรญาโณ 
๕-๓๒๐๕-๐๐๐๘๔-๔๗-๓ 

M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

University of Delhi, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายบรรจง  โสดาด ี
๓-๑๐๐๕-๐๓๗๔๓-๑๙-๘ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๓๒ 

 
 
 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๗ 
 

 (๑๐) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย  จงัหวัดหนองคาย    
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์
 

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร 
๓-๔๘๐๖-๐๐๓๖๘-๔๔-๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยม.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๒ 
๒๕๓๘ 

อาจารย ์
 
 

พระมหาประทปี อภิวฒฺฑโน,ดร. 
๓-๔๓๐๔-๐๐๓๓๖-๔๑-๔ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๘ 

อาจารย ์
 
 

พระครภูัทรสริิวุฒิ,ดร. 
๓-๓๔๑๖-๐๐๐๖๑-๗๖-๓ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 
 

อาจารย ์
 
 

พระวันชัย ภูริทตโฺต 
๓-๔๑๐๑-๐๐๒๐๔-๔๖-๖ 
 

ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
 
๒๕๔๐ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

นายเจษฎา มลูยาพอ 
๓-๑๐๐๑-๐๐๖๐๓-๑๒-๖ 
 

M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

University of Delhi, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๓ 

 
 (๑๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา / สาขา ชื่อสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครูนริมิตสังฆกิจ 
๓-๖๐๙๙-๐๐๒๖๖-๕๒-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ พระครูนิวุตถ์ประชากร 
๓-๖๐๐๑-๐๐๓๓๐-๒๓-๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ นายจรรยา ลินลา 
๓-๓๔๐๑-๐๑๐๒๐-๙๗-๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

อาจารย ์ พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน ์
๓-๖๐๐๓-๐๐๑๕๙-๔๐-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ นายกิตติพัทธ์  โมราสุข 
๓-๖๐๐๖-๐๐๒๙๕-๙๑-๔ 
 

พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 

 
 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๘ 
 

 (๑๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  

 
 
 (๑๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  

 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครูวรเจตยิาภริักษ ์
๕-๓๖๑๐-๙๐๐๑๘-๕๐-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ พระศรสีัจญาณมุน ี
๓-๓๖๐๕-๐๐๑๘๙-๗๘-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ 
๓-๔๐๑๗-๐๐๒๓๑-๐๘-๒ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์ ดร.ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ  
๒-๔๑๑๓-๐๐๐๒๓-๓๙-๕ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๘ 

อาจารย ์ พระมหาวิฑรูย์ สิทฺธิเมธ ี
๓-๓๖๐๒-๐๐๐๗๘-๒๙-๓ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ. ๙  
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน
,ดร. 
๑- ๕๐๐๒-๐๐๑๐๙-๗๙-๔ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 
 

อาจารย ์ พระครูศรีรตันากร,ดร. 
๓- ๕๗๐๑-๐๐๑๖๗-๔๙-๗ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A. (philosophy & Religion) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

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

๒๕๔๑ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๓ 
 

อาจารย ์ พระครูธรีศาสนไ์พศาล 
๓- ๕๗๐๕-๐๐๘๑๘-๔๑-๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 
 

อาจารย ์ พระบุญรอด คุณณฺธมโฺม 
๓- ๔๑๐๑-๐๒๓๘๕-๗๒-๗ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (การสอนสังคม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
 

อาจารย ์ นายอรุณ สิทธิวงศ์ 
๓- ๕๗๐๑- ๐๑๐๗๕- ๕๒-๙ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ค.บ. (อุสาหกรรมศลิป์) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
 

๒๕๔๓ 
๒๕๔๘ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๙ 
 

 
 (๑๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกีรยติ  จังหวัดน่าน  

 
   (๑๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม   

 
 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบัน 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระชยานันทมุนี (ณ น่าน)  
๓-๕๕๙๙-๐๐๐๘๔-๐๙-๘ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (Philosophy) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Magadh University, India 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์ นางสาวฐิติพร สะสม 
๓-๕๕๐๘-๐๐๑๑๖-๖๔-๐ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดน่าน  

๒๕๕๔ 
๒๕๔๗ 

อาจารย ์ นายช านาญ เกิดช่อ 
๓-๓๑๐๔-๐๐๗๖๐-๒๐-๙ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๖๐ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ นายธนวัฒน์ ศรีลา 
๓-๕๖๐๖-๐๐๐๖๘-๙๑-๙ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
กษ.บ. (ส่งเสรมิการเกษตร) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๑ 

อาจารย ์ พระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน 
๓-๕๔๐๑-๐๐๓๐๙-๓๓-๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครูศรีปรยิัติการ 
(อรุณ ฐิตเมโธ) 
๓-๔๙๐๕-๐๐๑๙๕-๘๓-๙ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๒ 
 

อาจารย ์ พระมหาคาวี  ญาณสาโร  
(สร้อยสาค า) 
๓-๔๗๐๑-๐๐๙๒๐-๖๑-๗ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)        
พธ.บ.(บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๔ 
๒๕๓๘ 
 

อาจารย ์ พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร 
(โลสันตา) 
๓-๔๘๐๖-๐๐๓๕๙-๕๖-๖ 

พธ.ม. (พุทธศาสนา) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 

อาจารย ์ พระครูปริยัตริัตนานยุุต 
(ประสาร  จนฺทสาโร) 
๓-๔๘๐๖-๐๐๓๕๖-๘๙-๓ 

M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
 

Nagpur University 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๗ 
 

อาจารย ์ ดร.บูรกรณ์  บริบูรณ ์
๓-๔๙๐๑-๐๐๓๔๓-๕๒-๑ 

ปร.ด. (ประชากร) 
อม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๐ 
 

 (๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จงัหวัดบุรีรัมย์  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครูศรีปัญญาวิกรม 
๓-๓๑๑๑-๐๐๑๗๘-๗๗-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 

อาจารย ์ พระสุเชษฐ ์จนฺทธมฺโม 
๓-๓๑๐๗-๐๐๙๕๙-๕๖-๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 

อาจารย ์ ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ 
๓-๓๐๐๕-๐๑๖๕๕-๙๔-๑ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
MB.A. (การตลาดและการจัดการ) 
บช.บ. (บัญช)ี 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๓๓ 
๒๕๒๐ 

อาจารย ์ พระมหาพจน์ สุวโจ,ดร. 
๓-๓๒๐๒-๐๐๒๔๗-๑๕-๐ 
 

Ph.D. (Pali&Buddhist studies) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.  (ปรัชญา) 

Kelaniya University 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ พระมหาถนอม อานนฺโท 
๓-๓๑๐๑-๐๐๑๓๘-๖๗-๗ 

พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๓ 

อาจารย ์ นายปิยวัฒน์ คงทรัพย ์
๓-๓๑๑๑-๐๐๔๓๓-๖๒-๙ 

พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๔ 

 
 (๑๗) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  จังหวัดล าปาง  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครสูังฆรักษ์ศภุณัฐ   
ภูริวฑฺฒโน 
๓-๕๒๐๑-๐๐๑๗๐-๒๔-๒ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ศศ.บ.  (บริหารทรัพยากรมนุษย์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัโยนก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

อาจารย ์ พระครสูุตชยาภรณ ์
๓-๕๐๐๑-๐๐๑๐๔-๓๕-๖ 

ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)  
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ นายณรงค์  ปัดแก้ว 
๓-๕๒๐๑-๐๐๗๗๗-๗๙-๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 

อาจารย ์ นายภัทรเดช   
ปัณชญาธนาดลุ 
๓-๕๒๐๘-๐๐๓๓๘-๓๕-๙ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (การบรหิารองค์กร) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกริก 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ นายฤษีเทพขาว  พลอยท า 
๓-๕๒๐๑-๐๐๒๖๖-๐๖-๑ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๗ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๑ 
 

 (๑๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   

 
(๑๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครสูุมณฑ์ธรรมธาดา 
๓-๖๔๐๗-๐๐๑๕๕-๑๐-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย ์ พระครูปยิกิจบัณฑิต 
๓-๖๐๙๙-๐๐๖๓๐-๑๓-๐ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.  ปรัชญา 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๒ 

อาจารย ์ พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน 
๓-๖๕๐๕-๐๐๓๕๖-๐๙-๑ 
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
บธ.บ. (การตลาด) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๗ 

อาจารย ์ นายเสถียร สระทองให้ 
๓-๖๒๐๗-๐๐๑๘๑-๔๒-๒ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ พ.อ.ดร.เกื้อ ชัยภูม ิ
๕-๒๕๐๑-๐๐๐๐๘-๓๖-๓ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.A. (A.I.A.S.) 
B.A. (บาลีอาจรยิ)  
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Magadh University, India 
มหาวิทยาลยันาลันทา 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
๒๕๑๕ 
๒๕๑๘ 
๒๕๑๓ 

 

 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา 
๓-๔๒๐๗-๐๐๐๓๐-๖๓-๙ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

อาจารย ์ พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี,ดร. 
๓-๔๐๐๑-๐๐๔๓๘-๑๑-๔ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๓  
๒๕๔๗ 
๒๕๕๗  

อาจารย ์ พระครสูิริพัชรากร 
๓-๖๗๐๓-๐๐๕๖๖-๓๐-๑ 

 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 

อาจารย ์ พระครูประโชติพัชรพงศ์  
๓-๖๗๐๓-๐๐๕๓๒-๗๘-๓ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 

อาจารย ์ นายนรุณ กุลผาย 
๕-๖๗๐๓-๐๐๐๗๓-๗๗-๗ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๐ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๒ 
 

 
(๒๐) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
อาจารย ์
 

นายวุฒิชัย  อ่ าบ ารุง 
๓-๑๐๑๗-๐๑๒๗๒-๘๑-๘ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ พระมหาวเิชียร  สิริวฒฺโน  
๓-๒๔๐๔-๐๐๕๙๕-๓๓-๑ 

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

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์ นายภูริทัต  ศรีอร่าม 
๓-๒๕๙๗-๐๐๐๗๖-๓๕-๒ 

ศน.ม. (พทธศาสนาและปรัชญา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๓ 

อาจารย ์ พระครสูุตธรรมาภรณ์,ดร.  
๖-๑๐๑๘-๐๐๔๒๗-๑๒-๗ 

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

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

๒๕๔๙ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๗ 

อาจารย ์ นายเจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์ 
๓-๒๔๐๑-๐๐๑๐๒-๑๘-๕ 

พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๒ 

 
 

(๒๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษาสูงสุด 
ปี 

พ.ศ. 

อาจารย ์
พระครโูพธิสีลคุณ (อนันต์) 
๓-๔๔๐๗-๐๐๑๙๓-๖๗-๘ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๕ 

 
อาจารย ์

พระมหาพงศ์ทราทติย์ สุธีโร 
๓-๓๕๐๑-๐๐๑๓๒-๗๗-๖ 

ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) 
รป.บ.  
 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 

 

อาจารย ์

 

นายสนั่น  ประเสริฐ 
๓-๓๐๑๒-๐๐๔๗๘-๕๐-๑ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
ป.ธ. ๙ (ภาษาบาลี) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 
 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ นายกิตติพัทธ์ เทศก าจร
๓-๔๕๐๗-๐๐๕๓๒-๘๗-๗ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๗ 

อาจารย ์ นายปรเมธ  ศรีภิญโย 
๓-๔๕๑๔-๐๐๕๒๐-๙๑-๗ 

ศน.ม. (พุทธศาสนาปรัชญา) 
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี) 
 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
แม่กองบาลีสนามหลวง 
 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

 
 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๓ 
 

(๒๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จังหวัดล าพูน  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครไูพศาลธรรมานุสิฐ 
๓-๕๑๐๑-๐๐๒๒๔-๔๘-๒ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ พระมหาธรีวัฒน ์ถิรจิตฺโต 
๓-๕๔๐๑-๐๐๑๔๖-๖๕-๑ 

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 
๒๕๕๐ 

อาจารย ์ พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ 
๓-๕๐๑๐-๐๐๔๒๔-๗๐-๗ 
 

พธ.ม. (พุทธศาสนา) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 

อาจารย ์ นายไพรินทร์ ณ วันนา 
๓-๕๑๐๑-๐๐๓๒๐-๙๔-๕ 

พธ.ม. (พุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 
๒๕๓๙ 

อาจารย ์ นายจันทรัสม์ ตาปลูิง 
๑-๕๑๐๕๐-๐๐๐๗-๘๐-๖ 

ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 

 
๒๕๕๒ 

 

      
(๒๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย จังหวัดเลย  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 
พ.ศ. 

อาจารย ์ ดร.จริกิตตภ์ณ พิรยิสุวัฒน ์
๓-๑๐๐๑-๐๐๒๕๙-๐๑-๘ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

Magadh University 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๙ 

อาจารย ์ พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์  
นรินฺโท 
๓-๔๔๙๙-๐๐๐๕๐-๐๓-๘ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๓ 

อาจารย ์ พระครสูิทธิธรรมาภรณ ์
๓-๔๕๙๙-๐๐๒๕๒-๐๑-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๑ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

พระมหาสุภวิชญ์ ปภสสฺโร 
๓-๔๒๑๐-๐๐๕๘๙-๘๘-๐ 

อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

อาจารย ์ ดร.สุวิบลูย์ จ ารูญศริ ิ
๓-๔๓๐๖-๐๐๔๒๖-๘๖-๗ 
 
 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา 
ศษ.ม  (บริหารการศึกษา)   
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)   
น.บ. (นิติศาสตร์)  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

๒๕๕๖  
๒๕๓๔ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๓ 
  



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๔ 
 

 

     (๒๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/    
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครูปริยัติคณานุรักษ์ 
๓-๓๓๑๑-๐๐๐๕๓-๕๘-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ 

อาจารย ์ พระมหาดีรัตน์  อุทยปุตฺโต 

๓-๓๓๑๐-๐๐๓๒๕-๑๒-๓ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ พระครูสมุห์วีระพงษ์ อธิจิตฺโต 

๓-๓๓๐๑-๐๐๓๙๙-๙๑๘ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ นายเกษม  ประอาง 
๓-๓๓๐๖-๐๐๒๒๑-๗๘๖ 

ศน.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๒ 
๒๕๓๗ 

อาจารย ์ นายบุญยืน  งามเปรี่ยม 

๓-๓๒๐๒-๐๐๒๔๗-๑๕-๐ 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๕๑ 

 
  (๒๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  จังหวัดนครปฐม   

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 
พ.ศ. 

อาจารย ์ พระมหาไกรวรรณ์   
ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) 
๕-๔๖๐๕-๐๐๐๑๔-๒๑-๑ 
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๙  

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 

อาจารย ์ พระณณัฐกฤศ สุทฺธมโน  
(อุดมผล) 
๓-๗๖๐๑-๐๐๕๒๐-๓๕-๗ 
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๒๕๕๙ 
๒๕๓๑ 

อาจารย ์ แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย, ดร. 
๓-๒๖๐๓-๐๐๔๗๘-๙๓-๖ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (วิปัสสนาภาวนา) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๖ 
๒๕๓๗ 

อาจารย ์ พระมหาสุรชัย   
ชยาภิวฑฺฒโน (พุดชู) 
๓-๓๒๐๘-๐๐๓๔๔-๓๘-๕ 

พธ.ม. (ปรัชญา) 
ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 

อาจารย ์ พระมหาศภุวัฒน์  
านวุฑฺโฒ (บุญทอง) 

๕-๕๐๑๐-๐๑๒๔๙-๗๓-๕ 
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๗ 
 

  



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๕ 
 

(๒๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

 
 (๒๗) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
จังหวัดกาญจนบุรี  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครสูิริกาญจนาภริักษ ์
๓-๗๑๐๓-๐๐๑๕๔-๕๖-๗ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
 

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

๒๕๓๙ 
๒๕๓๖ 
๒๕๓๓ 

อาจารย ์ พระเมธีปริยัติวิบลู 
๓-๗๑๐๙-๐๐๖๘๙-๘๘-๗ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

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

๒๕๕๔ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๖ 

 
อาจารย ์ พระครูกติติชัยกาญจน ์

๓-๑๑๐๑-๐๑๑๑๙-๖๖-๐ 
 

M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

University of Delhi, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

อาจารย ์ พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน 
๓-๗๑๐๖-๐๐๖๗๒-๐๒-๔ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๗ 

อาจารย ์ พระมหาญาณภัทร อติพโล 
๓-๗๑๐๕-๐๑๐๗๔-๕๙-๕ 

ศศ.ม. (ศาสนา) 
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๘ 

 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

อาจารย ์
 

พระปลดัไพบูลย์ ญาณวิปุโล  
๓-๑๐๑๘-๐๐๙๙๑-๗๕-๘ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
รป.ม. (การจดัการสาธารณะ-
ส าหรับผู้บรหิารยคุใหม่) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย ์
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๘ 

 
๒๕๔๘ 

 
อาจารย ์

 
พระครสูมุห์วรวิทย์  
๓-๗๓๐๑-๐๑๕๑๒-๗๒-๒ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๕ 

 
อาจารย ์

 
พระครสูมุทรวชิรานุวตัร  
๓-๗๕๙๙-๐๐๑๔๒-๑๐-๐ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

อาจารย ์
 

พระปลดัเชาวลติ กิตฺติโสภโณ  
๔-๗๐๐๑-๐๐๐๐๒-๓๘-๙ 
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
วบ.  (วิทยาศาสตรบณัฑติ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 

อาจารย ์
 

นางณัฏฐนาถ ศรเีลิศ 
๓-๑๐๑๘-๐๑๒๘๓-๒๑-๘ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๘ 
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(๒๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงส์ประดิษฐาราม  
จังหวัดสงขลา   

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 
พ.ศ. 

อาจารย ์
 
 

พระมหาธนญักรณ์ 
จนฺทวณฺโณ 
๓–๙๓๐๑-๐๐๐๕๓-๔๕-๕ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 

อาจารย ์ พระครูธรรมศาสน์โฆสติ  
๓-๙๐๙๙-๐๐๒๖๖-๘๒-๖ 
 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 
 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๒ 
 

อาจารย ์ พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร  
๓-๙๐๙๘-๐๐๒๙๔-๕๒-๖ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 
 

อาจารย ์ พระครสูังฆรักษ์ทะนงศักดิ์  
จิรวฑฺฒโน 
๑-๗๖๗๗-๐๐๑๑๒-๐๒-๔ 
 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 
 
 

อาจารย ์ นายเดโช  แสงจันทร ์
๓-๑๐๒๐-๐๒๘๗๗-๘๗-๘ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
 

 
  (๒๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม  

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 
พ.ศ. 

อาจารย ์ พระครสูารกิจประยุต 
๓-๔๔๐๒-๐๐๑๙๘-๖๕-๔ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ ์
๓-๔๔๐๑๐-๐๔๗๕-๑๐-๙ 

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศศ.บ. (ปรัชญา) 
 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 

อาจารย ์ พระครโูพธิธรรมานุศาสก ์
๓-๔๔๐๑๐-๐๒๕๗-๖๔-๑ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ พระครูวรกิจสุนทร 
๓-๔๔๐๒-๐๐๐๕๙-๒๖-๓ 
 

ศน.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
ศศ.บ. (วัฒนธรรมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 

๒๕๔๙ 
๒๕๓๓ 

อาจารย ์ พระครูพิศาลโพธิธรรม 
๓-๔๔๐๔-๐๐๑๑๐-๘๗-๔ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  มีการจัดการเรียนการสอนในส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๒๙ แห่ง ดังนี้ 

ชื่อส่วนงาน ที่อยู่ 
๑. คณะพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ ถนนขอนแก่น-น้ าพอง ต าบลโคกสี  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 

เลขที่ ๑๓๙ ถนนสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

เลขที่ ๒๙๐ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๕. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 

 ๓/๓ หมู่ ๕  ต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

๖. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พะเยา 

เลขที่ ๕๖๖ หมู่ ๒ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
๕๖๐๐๐ 

๗. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส 

วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต าบลหอมเกร็ด 
 อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ 

๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์แพร่ 

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
๕๔๐๐๐ 

๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 

ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

๑๐.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 

เลขที่ ๒๑๙ หมู่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 

๑๑.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

๑๒.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ ถนนชัยภมู-ิหนองบัวแดง บ้านโนนเหลี่ยม 
ต าบลนาฝาย อ าเมืองเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

๑๓.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ถนนฤทธิประศาสน์ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ๕๗๐๐๐ 

๑๔.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

วัดพระธาตุแช่แห้ง ต าบลม่วงติ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๕๕๐๐๐ 

๑๕.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

วัดพระธาตุพนมวรวิหาร ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐ 

๑๖.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑๗.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ถนนบุญวาทย์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง ๕๒๐๐๐ 

๑๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ 

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ 
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๑๙.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เลขท่ี ๒๑๗ หมู่ ๖ ต าบลบึงพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๒๐.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   

เลขที่ ๑๕๘ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

๒๑.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ถนนแจ้งสนิท ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔๕๑๗๐ 

๒๒.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

เลขที่ ๑๙๒ ล าพูน-ป่าซาง ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐ 

๒๓.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕  บ้านท่าบุ่ง ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐   

๒๔.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ 

เลขที่ ๖๗ หมู่ ๒ บ้านง้อ ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง  
จังหวัดศรีษะเกษ ๓๓๐๐๐ 

๒๕.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๗๓๑๑๐ 

๒๖. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๗  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  
ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

๒๗.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์      
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
 

๒๘.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์                       
วัดหงส์ประดิษฐาราม      

วัดหงส์ประดิษฐาราม  ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐ 
 

๒๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น  
จังหวัดมหาสารคาม  

ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
๔๔๐๐๐ 

 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

       การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)       
และ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓  ที่กล่าวถึงการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึก  ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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       การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางพุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้  เกี่ยวกับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาและประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและเป็นมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งโลก 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากประชากรวัยเด็กของ
ไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กาลังแรงงาน
มีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยัง
เพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัด    ต่อการพัฒนาในระยะต่อไปกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
การผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่
จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาจิตใจและสังคมตามการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เพ่ื อด ารงสืบ
สานพระพุทะศาสนาและพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕ และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ โดยใช้หลักการทาง
พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบและการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเพ่ือเป็น
พระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
       จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัฒน์และรองรับการแข่งขันทางสังคม
เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่ จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ความเข้าใจในผลกระทบของบริบทของสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
          ดังนั้น  การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
องค์กรทางพระพุทธศาสนา และสังคม ให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ และศึกษาวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น า
สังคมด้านจิตใจและปัญญา สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาชีวิตและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๐ 
 

 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ  ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และ
มุ่งธ ารงปณิธาน    ในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่
เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ และ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งเน้นเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา       
บูราการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น จึงมีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การส่งเสริมพระพุทธศาสนา การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมุ่งการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีความเป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้างไกล 
สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก       มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานระดับสากล  

๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
มีจ านวน ๗ รายวิชา ดังนี้ 

๑๐๑  ๔๑๕   จิตวิทยาในพระไตรปิฎก               
๑๐๑  ๓๑๙   ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๑๐๑  ๓๐๑   พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์      
๑๐๑  ๓๐๒   พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  
๑๐๑  ๓๐๓   พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา         
๑๐๑  ๔๒๗   รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก               
๑๐๑  ๔๓๗   พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 

      ๑๓.๒  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา   

      ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
     ภาควิชาพระพุทธศาสนา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้บรรยายจากคณะ

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๑ 
 

 

หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๑. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่น        

ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม  และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่าง
มีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลัก
วิชาการที่นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอ่ืน ๆ  ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ          
และสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติได้เป็น   
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร           
มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา
ชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป มหาวิทยาลัย มีปณิธานอันมั่งคงในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่ง
วิทยาการด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่นในการท าหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้ 
เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและสามารถเล่าเรียนวิชาการทางด้านการประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาต่างๆ 
ตอบสนองความต้องการของสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา 
เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งจะท าหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เกี่ยวกับกับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามวลมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๓.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์  

และวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 
 ๑.๓.๒  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจ

และปัญญา         
๑.๓.๓  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ

พัฒนาชีวิตในระดับชาติและนานาชาติ  
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (๕ ปี) 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. แผนการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นความเป็นเลิศ
ทางด้านพระพุทธศาสนา 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการสอนที่
เน้นความเป็นเลิศติดตามประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

๒. ส่งเสริมการท าวิจัยและการบริการ
แก่สังคม 

๓. ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียน
การสอน 

๑. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอน 

๒. จ านวนงานวิจัยและโครงงาน
บริการวิชาการ 

๓. ความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

๒. แผนการพัฒนาเรื่องการ 
บูรณาการการสร้างเสริม
ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา 

๑. บูรณาการ/เพ่ิมเนื้อหาเรื่องการ
ประยุกต์พุทธรรมไปใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิต 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงงาน/
กิจกรรม 

๓. พัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการ
สอน 

๑. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ/เพ่ิม
เนื้อหาเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา 

๒. จ านวนโครงงาน/กิจกรรมที่เน้น
ด้านพระพุทธศาสนา        

๓. จ านวนนวัตกรรมและสื่อที่ใช้ใน
การสอนเรื่องพระพุทธศานนา 

๓. แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
ส่งเสริมผู้เรียนเป็นส าคัญในการ
เรียนรู้ 

๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและกิจกรรมให้สะท้อน
ความเอ้ืออาทรและให้ความส าคัญ
ต่อผู้เรียน 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมการประเมินที่เน้นพัฒนา
ทักษะผู้เรียน 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๒. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของคณะ 

๓. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

๔. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

๕. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๓ 
 

หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑. ระบบ  
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามเอกสารในภาคผนวก) 

๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
                 -ไม่มี 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  ภาคการศึกษาที่ ๑   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม   
  ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
      เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
๒.๓. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 
   ๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
          ๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                    ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
  ๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 

  ๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 ๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไข เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑            
๓)  หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

๒.๔ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
             นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจจะมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะ
และความสามารถการใช้ภาษาไทยของนิสิตชาวต่างประเทศอาจจะไม่ เพียงพอ เนื่องจากต ารา เอกสารและข้อสอบ
เป็นภาษาไทย ส าหรับนิสิตที่เรียนภาคภาษาอังกฤษ อาจจะมีทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

๒.๕ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๔ 
มีการจัดหลักสูตรเรียนปรับวิชาพ้ืนฐานด้านพระพุทธศาสนาให้กับนิสิตที่เข้าเรียนในหลักสูตร 

ส าหรับนิสิตชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาเพ่ือเสริมทักษะในภาคภาษาไทย และส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๔ 
 

๒.๖ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
             ๒.๖.๑  คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๒  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๓ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๔ - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

 

      ๒.๖.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆข์อนแก่น   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 

  ๒.๖.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่     

       จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ปีที่ ๒  ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ปีที่ ๓   ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ปีที่ ๔    ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๗๕ ๗๕ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๗๕ ๗๕ 

            
   ๒.๖.๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๕ 
 

   ๒.๖.๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช     

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

          
       ๒.๖.๖  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พะเยา 

 
จ านวนนิสิต 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

              
    ๒.๖.๗  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ปีที่ ๒  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ปีที่ ๓   ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ปีที่ ๔    ๘๐ ๘๐ 

รวม ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 

 

                   ๒.๖.๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์แพร่ 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๖ 
 

   ๒.๖.๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์     

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
             ๒.๖.๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๒  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๓   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๔    ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

 
             ๒.๖.๑๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
          ๒.๖.๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๗ 
 

   ๒.๖.๑๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
   ๒.๖.๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
            ๒.๖.๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม     

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปีที่ ๒  ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปีที่ ๓   ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปีที่ ๔    ๒๐ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๘๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๘๐ 

 
            ๒.๖.๑๖  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์         

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ปีที่ ๒  ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ปีที่ ๓   ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ปีที่ ๔    ๓๕ ๓๕ 

รวม ๓๕ ๗๐ ๑๐๕ ๑๔๐ ๑๔๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๕ ๗๐ ๑๐๕ ๑๔๐ ๑๔๐ 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๒๘ 
 

   ๒.๖.๑๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๒  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๓   ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๔    ๔๐ ๔๐ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

 
     ๒.๖.๑๘  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

         
         ๒.๖.๑๙  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จ.พิษณุโลก 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๒  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๓   ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๔    ๔๐ ๔๐ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

          
          ๒.๖.๒๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  จ.ฉะเชิงเทรา 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๒.๖.๒๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด     

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

 
           ๒.๖.๒๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน     

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
            ๒.๖.๒๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย    

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
          ๒.๖.๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ     

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
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๒.๖.๒๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี           
จ.นครปฐม 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
             ๒.๖.๒๖  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

        
   ๒.๖.๒๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์         
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี 

 
จ านวนนิสิต 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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           ๒.๖.๒๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงส์
ประดิษฐาราม จ.สงขลา 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
๒.๖.๒๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น            

วัดอภิสิทธิ์  จ.มหาสารคาม   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

 
๒.๗ งบประมาณตามแผน 

๒.๗.๑  งบประมาณรายรับ 
 

 
รายการรบั 

ประมาณรายรับในปงีบประมาณ  
หมายเหต ุ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 

๓๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๕,๒๕๐,๐๐๐ 

รายได้อื่น ๆ  - - - - -  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๑๓๙,๕๐๐ ๒,๒๗๙,๐๐๐ ๓,๔๑๘,๕๐๐ ๔,๕๕๘,๐๐๐ ๔,๕๕๘,๐๐๐ ๑๕,๙๕๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๙,๕๐๐ ๒,๙๗๙,๐๐๐ ๔,๔๖๘,๕๐๐ ๕,๙๕๘,๐๐๐ ๖,๓๐๘,๐๐๐ ๒๑,๒๐๓,๐๐๐ 

 
๒.๗.๒  งบประมาณรายจ่าย 

 
หมวดเงิน 

งบประมาณ หมายเหต ุ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  
ค่าตอบแทน ๘๑๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๒,๔๓๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐  
ค่าใช้สอย ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  
ค่าวัสด ุ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - -  
รวมค่าด าเนินการ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๑๒,๓๓๐,๐๐
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๐ 
ค่าที่ดิน - - - - -  

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - -  
รวมงบลงทุน - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๑๒,๓๓๐,๐๐

๐ 

 
๒.๙. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

                 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วย
กิตได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๑ 

 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑. หลักสูตร  

  ๓.๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   
   รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  
  ๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

  ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             ๓๐ หน่วยกิต 
        ๑.๑ วิชาบังคับ                                        ๑๘       หน่วยกิต 
        ๑.๒ วิชาเลือก                      ๑๒       หน่วยกิต 
  ๒) หมวดวิชาเฉพาะ                                  ๑๐๔    หน่วยกิต 
       ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา                      ๓๐  หน่วยกิต 
       ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  ๓๒ หน่วยกิต 

                                ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะพระพุทธศาสนา  ๙ หน่วยกิต 
  ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ๖ หน่วยกิต 

                            รวม              ๑๔๐    หน่วยกิต 
 
  ๓.๑.๓  รายวิชา 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต  รวมเป็น  
๓๐ หน่วยกิต 

๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ  จ านวน   ๑๘  หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป    ๒(๒-๐-๔) 
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   ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา*           (๒)(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร   ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔)  
   ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย   ๒(๒-๐-๔) 
   หมายเหตุ  : * วิชาไม่นับหน่วยกิต 

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

๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล    ๒(๒-๐-๔) 
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๒.  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หน่วยกิต 

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต   
               นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องศึกษาวิชากลุ่ม
พระพุทธศาสนา  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔  หน่วยกิต   
        ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔       วรรณคดีบาลี ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๕       บาลีไวยากรณ ์ ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี    ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา   ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก    ๒(๒-๐-๔) 
            ๐๐๐ ๑๕๐       พระอภิธรรมปิฎก       ๒(๒-๐-๔) 

        ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต 
   ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
          ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔   หน่วยกิต 
   ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑*   (๒)(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓*   (๒)(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) 

๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕*   (๒)(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔) 

หมายเหตุ  : *วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา      ๓๓        หน่วยกิต 
 ๑๐๑ ๓๐๖   หลักพุทธธรรม                                ๓(๓-๐-๖)          

              ๑๐๑ ๓๐๗   พุทธปรัชญาเถรวาท                             ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๐๑ ๓๐๘   ธรรมบทศึกษา                      ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๐๑ ๓๐๙   วิสุทธิมัคคศึกษา                            ๓(๓-๐-๖) 
  ๑๐๑ ๓๑๐   นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                    ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๐๑ ๓๑๑   พระพุทธศาสนามหายาน                     ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๐๑ ๔๑๓   พุทธศิลปะ                                         ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๐๑ ๔๑๔   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง             ๓(๓-๐-๖) 
      ๑๐๑ ๔๑๕   จิตวิทยาในพระไตรปิฎก                      ๓(๓-๐-๖) 
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      ๑๐๑ ๔๑๖   ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา               ๓(๐-๖-๖)  
    ๑๐๑ ๔๑๗   สัมมนาพระพุทธศาสนา                        ๓(๓-๐-๖) 
              ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     ๓๒  หน่วยกิต         
               ๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                ๒(๒-๐-๔) 
               ๑๐๑ ๓๐๒   พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์            ๒(๒-๐-๔) 
               ๑๐๑ ๓๑๙    ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                   ๒(๒-๐-๔) 
               ๑๐๑ ๓๒๑    ชาดกศึกษา                       ๒(๒-๐-๔) 
               ๑๐๑ ๓๒๒    พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย       ๒(๒-๐-๔) 
    ๑๐๑ ๓๒๓    พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน               ๒(๒-๐-๔) 
    ๑๐๑ ๓๒๔    ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔)  
               ๑๐๑ ๔๐๓    พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา             ๒(๒-๐-๔)  
                ๑๐๑ ๔๐๔    ธรรมประยุกต์                               ๒(๒-๐-๔) 
                ๑๐๑ ๔๐๕    พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์          ๒(๒-๐-๔) 
    ๑๐๑ ๔๒๗    รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก              ๒(๒-๐-๔) 
               ๑๐๑ ๔๓๐    พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน             ๒(๒-๐-๔)  
               ๑๐๑ ๔๓๑    พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน        ๒(๒-๐-๔) 
               ๑๐๑ ๔๓๒    มังคลัตถทีปนีศึกษา                            ๒(๒-๐-๔) 
               ๑๐๑ ๔๓๗    พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                  ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๔๓๘   มิลินทปัญหาศึกษา                            ๒(๒-๐-๔)     
             ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา   ๙   หน่วยกิต 
   ๑๐๑ ๔๑๒   พระสูตรมหายาน                                   ๓(๓-๐-๖) 

๑๐๑ ๓๑๘   เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน        ๓(๓-๐-๖) 
              ๑๐๑ ๓๒๐   อักษรจารึกพระไตรปิฎก            ๓(๓-๐-๖) 

   ๑๐๑ ๓๒๕   พุทธธรรมกับสังคมไทย                         ๓(๓-๐-๖)  
๑๐๑ ๔๒๙   พระพุทธศาสนากับสันติภาพ                   ๓(๓-๐-๖) 

   ๑๐๑ ๔๓๓   พระพุทธศาสนากับสตรี                       ๓(๓-๐-๖)  
    

           ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖    หน่วยกิต 
               นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือกศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่  ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา* (๒) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ 
๐๐๐ ๑๑๕ 
๐๐๐ ๑๓๙   

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
คณิตศาสตร์เบื้องต้น   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 

๒ 
๒ 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๒ 
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒ 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑* (๒) 
 รวม ๑๒ 

หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่  ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๒ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ 
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ 
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ 
 รวม ๑๕ 
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ชั้นปีที่  ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 

๒ 

๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒ 
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓* (๒) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ 

 รวม ๑๒ 
 หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่  ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 
๐๐๐ ๑๐๑ 
๐๐๐ ๑๑๔ 
๐๐๐ ๒๓๘ 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 
มนุษย์กับสังคม  
ภาษากับการสื่อสาร  
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 

 
๒ 
๒ 
๒ 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ 
๐๐๐  ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ 
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ 
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ 
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ 

 รวม ๑๙ 
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ชั้นปีที่  ๓ 
ภาคการศึกษาที่  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕* (๒) 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๑๐๑  ๓๐๖ 
๑๐๑  ๓๐๗ 
๑๐๑  ๓๐๘ 

หลักพุทธธรรม    
พุทธปรัชญาเถรวาท 
ธรรมบทศึกษา                  

๓ 
๓ 
๓ 

 
๑๐๑ ๓๒๑ 
๑๐๑  ๓๐๑ 
๑๐๑  ๓๐๒ 
๑๐๑ ๓๑๙  

 
xxx xxx 

 
xxx xxx 

วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 
ชาดกศึกษา 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                           
วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
วิชาเลือกเสรี 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 

๒ 
               รวม ๒๒ 

 

ชั้นปีที่  ๓ 
ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 

๐๐๐ ๓๕๖ 
 

๑๐๑ ๓๐๙ 
๑๐๑ ๓๑๐ 
๑๐๑ ๓๑๑ 

 
๑๐๑ ๓๒๒ 
๑๐๑ ๓๒๓ 
๑๐๑ ๓๒๔ 

 
xxx xxx 

 
xxx xxx 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
วิสุทธิมัคคศึกษา 
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
พระพุทธศาสนามหายาน 
วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
วิชาเลือกเสรี 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
๑ 
 

๓ 
๓ 
๓ 

 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 

๒ 
 รวม ๒๑ 
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ชั้นปีที่  ๔ 

ภาคการศึกษาที่  ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ 

 วิชาแกน  
๑๐๑ ๔๑๓ 
๑๐๑ ๔๑๔  

พุทธศิลปะ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 

๓ 
๓ 

 วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๐๓ 
๑๐๑ ๔๐๔ 
๑๐๑ ๔๐๕ 
๑๐๑ ๔๒๗ 

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
ธรรมประยุกต์ 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓ 

 
xxx xxx  

วิชาเลือกเลือกเสรี 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
๒ 

 รวม ๒๐ 
 

ชั้นปีที่  ๔ 
ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกน  
๑๐๑  ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑  ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเฉพาะด้าน  
๑๐๑ ๔๓๐ 
๑๐๑  ๔๓๑ 
๑๐๑ ๔๓๒ 
๑๐๑ ๔๓๗ 
๑๐๑ ๔๓๘ 

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มังคลัตถทีปนีศึกษา 
พุทธศาสนากับสาธารณสุข 
มิลินทปัญหาศึกษา 

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

              รวม ๑๙ 
รวมทั้งสิ้น         ๑๔๐     หน่วยกิต 

 
๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา  

                  ค าอธิบายรายวิชาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก 
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๓.๒. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประช าชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
   ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ปรากฏตามรายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

           เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
          ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
โดยต้องมีผลงานออกมาสู่สาธารณะชนและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน   
๒-๓ คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนา 
 ๕.๑. ค าอธิบายโดยย่อ  
     โครงงานภาควิชาพระพุทธศาสนาที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
     นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน และ
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

๕.๓. ช่วงเวลา  
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔ 

๕.๔. จ านวนหน่วยกิต 
     ๓ หน่วยกิต 

๕.๕. การเตรียมการ  
    มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

๕.๖. กระบวนการประเมินผล  
 ๕.๖.๑  ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน  โดยก าหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
 ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
 ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
 ๕.๖.๔ ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๕.๖.๕ ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชา   
             ๕.๖.๖ ผู้สอนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
 ๕.๖.๗ มีการน าคะแนนแต่ละรายวิชาเสนอขอความเห็นจากอาจารย์ประจ าวิชา  ผ่านคณะกรรมการ
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่ง

กาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงาน  เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
-  มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงแก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านภาษาบาลีสันสกฤต
ไปใช้ในการท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 
๒. การพัฒนาผลการเร ียนรู ้ในแต่ละด้าน  
 ๒.๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                    (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
          กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                    (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการเรียนการสอน 
     (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
             (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
                   (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
                   (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
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  ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
      (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
      (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
                    (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
                    (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
  (๕) ศึกษาดูงาน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ 
                    (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
                   (๔) น าเสนอผลงาน 
 

  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
                    (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
                 (๕) ศึกษาดูงาน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
     (๔) น าเสนอผลงาน 
 
  ๔) ด้านทักษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
     (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
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     (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                    (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
                   (๑) มอบหมายงานกลุ่ม     
     (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 
     (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
              (๔) ศึกษาดูงาน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
                 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับเพ่ือน 
    (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ   
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
    (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
                 (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   (๑) ทดสอบย่อย 
    (๒)  สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
    (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
             (๔) น าเสนอผลงาน 
 

   ๒.๒ หมวดว ิชาเฉพาะด้าน 
๑) ด้านค ุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเร ียนรู้ด ้านค ุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 

    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอน 
    (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
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   (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
  (๒) ประเมินจากผลงาน  และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

        (๓) ประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 
      ๒) ดา้นความรู้ 

ผลการเร ียนรู้ด ้านความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม 
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิดใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการน าไป

ประยุกต์ใช้ 
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ

ทางด้านพระพุทธศาสนา 
(๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
    (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
    (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
    (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 

        (๕) ศึกษาดูงาน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ 

(๑) การทดสอบย่อย 
(๒) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ประเมินจากรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
(๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 

๓) ดา้นทักษะทางปัญญา 
  ผลการเร ียนรู้ด ้านทักษะทางปัญญา 

(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางบาลีสันสกฤตได้อย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
(๒) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
(๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  โครงงาน  และน าเสนอ 
(๔) ศึกษาดูงาน  เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 
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 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) การทดสอบย่อย 
(๒) การสอบกลางภาค  และปลายภาคเรียน 
(๓) ประเมินจากรายงาน  หรืองานที่มอบหมาย 
(๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 

๔) ดา้นทักษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(๒) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 

(๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็นสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

(๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้สอน 

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการ
อารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอ่ืน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน  ระหว่างการเรียนการสอน  และการท างาน

ร่วมกับเพื่อน 
(๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

(๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  

และบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่หลากหลายรูปแบบ 
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(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  และการสื่อสารข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม 

     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้ เทคโ นโลยีสารสนเทศ                                                                          
หรือคณิตศาสตร์ 

(๒)  ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร  การอธิบาย  การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
(๓)  ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) 

๓.๑ หมวดวิชาศ ึกษาทั่วไป และว ิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๑) ด้านค ุณธรรม จริยธรรม 

(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
(๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

๒) ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
(๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

๔) ด้านทักษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
๑) ด้านค ุณธรรม จริยธรรม 

(๑) ตระหนักในคุณค ่าและค ุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ส ุจริต 
(๒) มีวินัย ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง ว ิชาช ีพและสังคม 
(๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
(๔) เคารพสทิธ ิและรบัฟ ังความคิดเห็นของผู้อืน่รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์ 
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท ี่ดีตอ่สังคม ชาติ และพระพ ุทธศาสนา 

๒) ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม 
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิดใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเข้าใจวิธีการ

น าไปประยุกต์ใช้ 
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ

ทางด้านพระพุทธศาสนา 
(๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 

๔) ด้านทักษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 (๒) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 (๑)  สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 (๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่ม
คนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

 (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต                     
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                           
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป                         
๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                       
๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น                        
๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป                           
๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร                        
๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น                      
๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น                          
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                         
๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย                       
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย                      
๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       
๐๐๐  ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                         
๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                        
๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                        
๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง                           
๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น                        
๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                          
๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบ้ืองต้น                            
๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง                               
๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบ้ืองต้น                             
๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง                                
๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น                          
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รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                             
๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น                            
๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง                              
๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย                                
๐๐๐  ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม                         
๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา                             
๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                     
๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา                        
๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผู้น า                        
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
 

๒. ความรู้ 
 ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔ .  ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                     
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๔๔ วรรณคดีบาลี                            
๐๐๐  ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์                                   
๐๐๐  ๑๔๖ แต่งแปลบาลี                                 
๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา                      
๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปิฎก                                    
๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก                       
๐๐๐  ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก                      
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา                       
๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                        
๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย                       
๐๐๐  ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                        
๐๐๐  ๒๖๒ ธรรมนิเทศ                         
๐๐๐  ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                     
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔ หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                        
๐๐๐  ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                        
๐๐๐  ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                         
๐๐๐  ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                         
๐๐๐  ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                         
๐๐๐  ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                         
๐๐๐  ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
 

๒. ความรู้ 
 ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
วิชาแกน   ๓๓   หน่วยกิต                      
๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม                      
๑๐๑  ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท                      
๑๐๑  ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา                      
๑๐๑  ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา                      
๑๐๑  ๓๑๐ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      
๑๐๑  ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน                      
๑๐๑  ๓๑๓  พุทธศิลปะ                      
๑๐๑  ๓๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง                      
๑๐๑  ๓๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก                      
๑๐๑  ๓๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา    

๑๐๑  ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา            

วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  ๓๒  หน่วยกิต                      
๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                      
๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                      
๑๐๑  ๓๑๙   ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                        
๑๐๑ ๑๒๑ ชาดกศึกษา                      
๑๐๑  ๓๒๒   พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                      
๑๐๑  ๓๒๓   พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน                             
๑๐๑  ๓๒๔   ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา                      
๑๐๑ ๔๐๓    พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา                        
๑๐๑  ๔๐๔     ธรรมประยุกต ์                         
๑๐๑  ๔๐๕     พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                          
๑๐๑  ๓๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                       
๑๐๑  ๔๓๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                      
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รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
 

๒. ความรู้ 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑๐๑  ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทีย่ั่งยืน                      
๑๐๑  ๔๓๒ มังคลัตถทีปนีศึกษา                      
๑๐๑  ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                                           
๑๐๑  ๔๓๘ มิลินทปัญหาศึกษา                      
วิชาเลือกเฉพาะสาขา   ๙  หน่วยกิต                      
๑๐๑ ๔๑๒ พระสูตรมหายาน                      
๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน                      
๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารกึพระไตรปิฎก                      
๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย                      
๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ                       
๑๐๑ ๔๓๓ พระพุทธศาสนากับสตร ี                      
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หมวดที ่๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์       
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

(๒) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(๓) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(๑) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการ
หางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ 
ปีที่ ๕ เป็นต้น 

(๓) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ 

(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโครงงานที่นิสิตได้จัดท าและได้รับการยอมรับ
จากสังคมจนได้รับการจดสิทธิบัตร, (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคม
และประเทศชาติ, (ง) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
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๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

(๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  

(๓) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 

 
หมวดที ่๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(๑)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยสายตรง
ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยสายตรง
ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(๓) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(๔) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(๕) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

๑. การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ตาม

รายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.๑ จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๕ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล  และการ
พัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 

๑.๒ จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 

๑.๓ มีการควบคุมภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๔ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ ๕ ป ี

๑.๕ มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

๒. บัณฑิต 
๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท าของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

๒.๒ คณะพุทธศาสตร์ ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผล
การส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดบั ๕) 

 

๓. น ิสิต 
๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบและกลไก  โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้ สอดคล้อง

กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการ คัดเลือกนิสิตที่มี
ความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

๓.๒ มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ 

๓.๓ มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการวางระบบการป้องกันหรือ     
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

๓.๔ มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 

 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๕๖ 
 

๔. อาจารย์ 
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 

โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์โดยจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องน าไปสู่การมีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษา
ในหลักสูตร 

๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง

ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 

ทั้งนี้ โดยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้

อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ
ให้ได้ ดังนี้ 

(๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
(๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
(๓) เอกสารประกอบการสอน /หนังสือ/ต ารา/งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน ๑เรื่องต่อปี 

ทั้งนี้ คณะพุทธศาสตร์ จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตมี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 

 

๕. หลักสูตร การเร ียนการสอนและการประเม ินผู้เร ียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร     

มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามี
การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายว ิชาในหล ักสูตร 
หล ักสูตรจัดการเรียนการสอนให ้ผลล ัพธ์การเร ียนรู ้ของผู ้เร ียนตรงก ับผลล ัพธ์การเร ียนรู ้ที่กำหนด

ในรายวิชาและหล ักส ูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลส ัมฤทธิ์ทางการศ ึกษาเป ็นเครื่องในการก าก ับให ้เป ็นไป
ตามท ี่ก าหนดไว ้ใน มคอ.๒ 
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๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความช านาญในเนื้อหา ทั้งนี้

ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการก ากับให้อาจารย์ทุกท่านจะต้องมี
การท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชาและมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.๕)           
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการประเมิน

ที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบแบบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม 
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะพุทธศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้งห้องเรียน

สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย ห้องสมุด
คณะพุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นให้เพียงและทันสมัย    มีการบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและท่ัวถึงตามความต้องการของนิสิต โดยมีกา รปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ 
คะแนน (จากระดับ ๕ 

 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ &๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ในมคอ.๓ &๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

- X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

- - - X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - - X 
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หมวดที ่๘ 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา  และ/หรือ การ

ปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต 

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

(๑) ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา 
(๒) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
(๓) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
(๔) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

(๑) นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
(๒) ผู้ว่าจ้าง 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ 
คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
(๑) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
(๓) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ๑) วิชาบังคับ    จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
 

 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม                                          ๒(๒-๐-๔) 
   (Man  and  Society ) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเก่ียวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
   (General  Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอื่น 
 ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา              (๒)(๒-๐-๔) 
   (Technique  of  Higher  Learning)  
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
                           (Introduction  to  Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์                   
สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
    (Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา 
หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง 
ๆ ในประเทศไทย 
 ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 
   (Language  and  Communication) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ 
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงาน
สารบรรณ 
 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
    (Introduction  to  Linguistics) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
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       ๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตรเ์บื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  Mathematics) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตั วบ่งชี้ปริมาณ  ค่าความจริง  
ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  
เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง  ระบบ
จ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แม
ตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
                            (Introduction  to  Logic) 
 ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ  การแบ่งญัตติ 
ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ        บทสนทนาในคัมภีร์กถา
วัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  Statistics  and  Research)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การหาค่าแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  
และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการ
วิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
  
  ๒)  วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
                            (Politics  and  Thai  Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทาง
การเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
 ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 
                            (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันรูปแบบต่าง 
ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  
เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  
และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
 ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
                            (Man  and  Environment) 

ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
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 ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 
                            (Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาท
ของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  English) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การ
สร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กันเน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่างๆ 
 ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
                            (Advanced  English) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน                    
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 
 ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
   (Basic  Sanskrit) 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง                
การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
    (Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ 
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก                     
ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
   (Basic  Thai) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย   จดบันทึกเรื่องที่ฟัง  
พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อ่ืน  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
 ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
   (Advanced  Thai) 

ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต ารา
วิชาการ  การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   

๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
   (Basic  Chinese) 
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 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
                            (Advanced  Chinese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
                            (Advanced  Japanese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึกการฟัง  อ่านเขียน  
สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
    (Advanced  Hindi) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
                            (Thai  Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
 ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 
    (Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมาย
ของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรม
ทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
                            (Life  and  Psychology) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติ
ของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
                           (Physical  Science  and  Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ  ความคิด
เกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  
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การเพ่ิมผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 
 ๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๒(๒-๐-๔) 
                             (Introduction to Computer  and  Information  Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  
ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการ
สื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ   จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 
 ๐๐๐ ๒๖๔   สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
    (Peace  Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะใน
กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
 ๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผู้น า  ๒(๒-๐-๔) 
   (Leadership) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง
ศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดย
อาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของ
บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิด
สันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 ๐๐๐ ๒๖๖  หลักธรรมาภิบาล                                               ๒(๒-๐-๔) 
   ( Good  Governance) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ   
 ๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต  
 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี   ๒(๒-๐-๔) 
  (Pali  Literature) 
 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา
และปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 
 ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์  ๒(๒-๐-๔) 
  (Pali Grammar) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโย
ปกรณ ์ ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต  นามกิตก ์ กิริยากิตก ์ สมาสและตัทธิต 
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 ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี   ๒(๒-๐-๔) 
  (Pali Composition and Translation) 
 ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและการ
แปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีก าหนด 
 ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
  (Tipitaka Studies) 

ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
พระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 
 ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก   ๒(๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่
ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ        
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
 ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก   ๒(๒-๐-๔) 
  (Suttanta Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่
ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  
นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถา   และฎีกา
ประกอบ 
 ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป และนิพพาน  
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป   ๑๒   หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ
ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒(๒-๐-๔) 
             (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์การ
ปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒(๒-๐-๔) 
           (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญ     ทาง
พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒(๒-๐-๔) 
                              (Dhamma  communication) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
                              (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 

  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระ
สิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน   พระ
มงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ ของพุทธทาส    กรรมทีปนี
ของพระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร 
รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
  ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔  หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสม
ถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  
อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   และอานาปานสติสูตร 
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ 
และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์  
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation III) 

ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ 
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ 
ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
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 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation IV) 

ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขา
และไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  
กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่ เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร                    
เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII)  
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ นั่งก าหนด  
ส่งและสอบอารมณ์  
 

๒) วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓     หน่วยกิต 
 ๑๐๑ ๓๐๖   หลักพุทธธรรม                                                        ๓ (๓-๐-๖)  
                 (Principles of Buddhism) 
          ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก เน้นอริยสัจ ปฏิจจสมุปบ าท เบญจขันธ์  ไตรลักษณ์             
โพธิปักขิยธรรม  กรรม   สังสารวัฏและนิพพานโดยใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ  

๑๐๑ ๓๐๗   พุทธปรัชญาเถรวาท                               ๓(๓-๐-๖) 
                 (Theravada Buddhist Philosophy) 

          ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  เปรียบเทียบกับปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 

๑๐๑ ๓๐๘   ธรรมบทศึกษา                                         ๓(๓-๐-๖) 
                 (Dhammapada Studies) 

ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมส าคัญของธรรมบท เน้ นหลักธรรมส าคัญ แนวคิดเชิง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

๑๐๑ ๓๐๙   วิสุทธิมัคคศึกษา                                       ๓(๓-๐-๖)  
                 (Visuddhimagga Studies) 

       ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและหลักธรรมส าคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของวิสุทธิ
มรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 
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๑๐๑ ๓๑๐    นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                         ๓(๓-๐-๖) 
                  (Communication in Tipitaka) 

 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ ค าสอนส าคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ  วิธีการสื่อ         
ค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก  และจริยธรรมกับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

๑๐๑ ๓๑๑    พระพุทธศาสนามหายาน                              ๓(๓-๐-๖) 
                  (Mahayana Budhism) 

  ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของมหายานในอินเดีย การเผยแผ่มหายานเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ 
หลักธรรม  พิธีกรรม และนิกายส าคัญของมหายาน 

๑๐๑ ๔๑๓    พุทธศิลปะ                                             ๓(๓-๐-๖) 
                  (Buddhist Arts) 
           ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และคลื่นพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย  ซึ่งสัมพันธ์กับสกุล
ศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ปรัชญา
ธรรมทางวัตถุและความงามจากพุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยอาศัยพุทธลักษณะ   

๑๐๑ ๔๑๔    ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง                       ๓(๓-๐-๖) 
                  (Dhamma in Advance English) 
           ศึกษาหนังสือธรรมะที่ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดให้ 

๑๐๑ ๔๑๕    จิตวิทยาในพระไตรปิฎก                              ๓(๓-๐-๖) 
                   (Psychology in Tipitaka) 
           ศึกษาค าสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับเรื่องจิตวิทยาตะวันตกปัจจุบัน พฤติกรรม 
ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา 
 ๑๐๑ ๔๑๖   ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา                       ๓(๐-๖-๖)  
                 (Independent Study on Buddhism) 

            ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๑๐๑ ๔๑๗    สัมมนาพระพุทธศาสนา                             ๓(๓-๐-๖) 
                 (Seminar on Buddhism) 
            ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการสัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็นต่าง  ๆ     
โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงานประกอบการสัมมนา 
 

๓) วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา    ๓๒     หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๐๑   พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                   ๒(๒-๐-๔) 

                 (Buddhism and Science) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์      

โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีวิวัฒนาการ  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและพระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๐๒   พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์                ๒(๒-๐-๔) 
                  (Buddhism and Social Works) 

ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ  รูปแบบ และวิธีการสังคมสงเคราะห์ใน
พระไตรปิฎก  เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาทและความส าคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 
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๑๐๑ ๓๑๙   ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๒(๒-๐-๔) 
        (Education in Tipitaka) 
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับ
การศึกษา บูรณาการโดยเน้นเป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร และ
โยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรมของครู 

๑๐๑ ๓๒๑   ชาดกศึกษา        ๒(๒-๐-๔) 
       (Jataka  Studies) 

ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏในชาดก อิทธิพลของชาดกที่มีต่อวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิถีชีวิต 

๑๐๑ ๓๒๒   พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                      ๒(๒-๐-๔) 
                  (Buddhism and Thai Thoughts) 

            ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๑๐๑ ๓๒๓    พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน                           ๒(๒-๐-๔) 
                   (Buddhism in Temporary World) 

           ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอ่ืน ๆต่อ
พระพุทธศาสนา  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก  และบทบาทขององค์การพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ 

๑๐๑ ๓๒๔    ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา     ๒ (๒-๐-๔) 
                   (Life and Works of Buddhist Scholars) 

  ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและแปลหนังสือ ต ารา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของ
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

๑๐๑ ๔๐๓   พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา                      ๒(๒-๐-๔) 
         (Buddhism and Ecology) 

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา  หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา      
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์และระบบนิเวศวิทยา 

๑๐๑ ๔๐๔   ธรรมประยุกต์                                         ๒(๒-๐-๔) 
         (Applied Dhamma) 

           ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ปัญหา
ชีวิตและสังคม 

๑๐๑ ๔๐๕   พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                   ๒(๒-๐-๔) 
                  (Buddhism and Economics) 

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์  
จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์
กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป  รวมทั้งศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑๐๑ ๔๒๗   รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                  ๒ (๒-๐-๔) 

                  (Political Science in Tipitaka) 

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก รูปแบบ วิธีการปกครองตามแนวนิติรัฐ หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมของผู้บริหาร เปรียบเทียบ ประยุกต์
และบูรณาการรัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป 
 ๑๐๑ ๔๓๐    พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                         ๒(๒-๐-๔) 
                  (Buddhism and Human Rights) 
            ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าสิทธิ
มนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและพระราชบัญญัติของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจน 
หลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ  

๑๐๑ ๔๓๑    พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                    ๒(๒-๐-๔) 
                  (Buddhism and Sustainable Development)  

  ศึกษาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนามนุษย์ สังคม 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐๑  ๔๓๒  มังคลัตถทีปนีศึกษา                                        ๒(๒-๐-๔) 
                  (Mangalatthadipani  Studies) 

ศึกษาโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของมังคลัตถทีปนี อิทธิพลของมังคลัตถทีปนีที่มีต่อวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 
 ๑๐๑ ๔๓๗  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                       ๒(๒-๐-๔)  
                (Buddhism  and  Health  Care ) 

           ศึกษาความหมายและขอบข่ายสาธารณสุขศาสตร์ทั้งการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย ค าสอนใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับเรื่องโรค    การบริโภคปัจจัย ๔  การบริหารร่างกาย  การรักษาพยาบาล  การ
พักผ่อน  และและการดูแลสุขภาพจริยธรรมของผู้รักษาพยาบาล 

 ๑๐๑  ๔๓๘   มิลินทปัญหาศึกษา        ๒(๒-๐-๔) 
        (Milindapanha  Studies) 
  ศึกษาความเป็นมาของมิลินทปัญหา  เนื้อหาสาระ  ส านวนภาษาวิธีการตอบปัญหาและแนวคิดทางปรัชญา 
 

๔) วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา      ๙    หน่วยกิต 
 ๑๐๑ ๓๑๘   เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน      ๓(๓-๐-๖) 
        (Comparision between Theravada and Mahayana) 
 ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของพระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์ ค าสอนเรื่อง
ธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์  ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของนิกายทั้งสอง 

๑๐๑ ๓๒๐   อักษรจารึกในพระไตรปิฎก                             ๓(๓-๐-๖) 
                  (Tipitaka Scripts) 
           ศึกษาอักษรต่าง ๆ  ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ อักษรเทวนาครี  สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษรธรรมล้านนา 
และอักษรโรมัน  ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ 
 ๑๐๑ ๔๑๒    พระสูตรมหายาน                         ๓(๓-๐-๖) 
                  (Mahayana Sutras) 
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        ศึกษาหลักธรรมส าคัญในพระสูตรมหายานโดย เลือกศึกษาพระสูตรที่ส าคัญ เช่น ปรัชญาปารมิตาหฤทยสูตร 
ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร สุขาวดีวยูหสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร   และลังกาวตารสูตร 
 ๑๐๑ ๓๒๕    พุทธธรรมกับสังคมไทย                          ๓ (๓-๐-๖) 
                      (Buddhadhamma and Thai Society) 
 ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาชีวิตและ
สังคม แนวโน้มของความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน และการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนักคิดไทย
สมัยใหม่ 
 ๑๐๑ ๔๓๓    พระพุทธศาสนากับสตรี           ๓ (๓-๐-๖) 
                  (Buddhism  and  Women) 
     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับสตรีในพระพุทธศาสนา ด้านสถานภาพ บทบาทหน้าที่ ศักยภาพใน
การบรรลุธรรม การอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๑๐๑ ๔๒๙     พระพุทธศาสนากับสันติภาพ               ๓(๓-๐-๖)   
                   (Buddhism and Peace) 
  ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคี  และใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

--------------------------------- 
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา หมายเหตุ 

หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts  Program in 

Buddhist Studies 

รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๐๒๗ 
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program  in 

Buddhist Studies  

เพิ่มเตมิ 
รหัส

หลักสตูร 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย)  :  พุทธศาสตรบณัฑติ (พระพุทธศาสนา)  
ช่ือย่อ (ไทย)   :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts  (Buddhist 

Studies) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :   B.A. (Buddhist Studies) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย)  : พุทธศาสตรบณัฑติ (พระพุทธศาสนา)  
ช่ือย่อ (ไทย)   : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts  (Buddhist 

Studies) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :   B.A. (Buddhist Studies) 

คงเดิม 

ปรัชญาและวัตถุประสงค ์ หมายเหตุ 
ปรัชญา 
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และมีความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้ง
ด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการที่นิสิตสามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอื่น ๆ  ตามหลักการศึกษา
สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาชีวิตและ
พัฒนาสังคมประเทศชาติได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

ปรัชญา 
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่น
ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ  
และมีความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้งด้านวิชาการ
และภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการที่นิสิตสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้านอื่น ๆ  ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนา
สังคมประเทศชาติได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง
และแก้ไข 

วัตถุประสงค ์
 ๑.๓.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และ
เช่ียวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์  
และวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 
 ๑.๓.๒ เพื่ อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา 
  ๑.๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.๓.๑  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และ
เช่ียวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์  
และวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่าง
แตกฉาน 
 ๑.๓.๒  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นผู้น าสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจ
และปัญญา         
 ๑.๓.๓  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาชีวิตในระดับชาติและนานาชาติ  

ปรับปรุง
และแก้ไข 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๗๕ 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------- 
หลักสูตร ป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 

โครงสร้างวิชาเอก- โท 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคบั                    ๑๘       หน่วยกิต 
 ๑.๒ วิชาเลือก                    ๑๒      หน่วยกิต 
๒.หมวดวิชาเฉพาะ                         ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา         ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน                 ๗๔ หน่วยกิต 
 ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์    ๑๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒.๒ วิชาเอก            ๔๖ หน่วยกิต 
 (๑) วิชาบังคับ            ๓๖ หน่วยกิต 
  (๒) วิชาเลือก             ๑๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒.๓ วิชาโท                ๑๘    หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 
       รวม             ๑๔๐    หน่วยกิต 

โครงสร้างวิชาเอกเดี่ยว 
 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
   ๑.๑ วิชาบังคบั       ๑๘       หน่วยกิต 
   ๑.๒  วิชาเลือก       ๑๒       หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๔      หน่วยกิต 
   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๓๐     หน่วยกิต 
   ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา             ๓๓     หน่วยกิต 
   ๒.๓ วิชาเฉพาะดา้นพระพุทธศาสนา     ๓๒     หน่วยกิต 
   ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  ๙     หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖         หน่วยกิต 
        รวม             ๑๔๐     หน่วยกิต 

ปรับโครงสร้าง
หลักสูตรจาก
โครงสร้างวิชา 
เอก-โท เป็น

โครงสร้างวิชา 
เอกเดี่ยว 

และปรับเปลี่ยน
กลุ่มวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม   
(Man and Society)      ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมา
เ กี่ ย ว กั บ ม นุ ษ ย์ กั บ สั ง ค ม  ต า ม ห ลั ก ก า ร ท า ง
สังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม 
สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและ
สันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม             
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี  

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม   
(Man and Society)               ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมา
เ กี่ ย ว กั บ ม นุ ษ ย์ กั บ สั ง ค ม ต า ม ห ลั ก ก า ร ท า ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับ
การพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม 
สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคม
และวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยใน
ปัจจุบัน  

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  
(General Law)                 ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้
เป็นการเฉพาะ และกฎหมายที่เก่ียวกับมุสลิม  

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  
(General Law)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ กษ าค ว า มรู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
กฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน 
กฎหมายเอกชนที่ เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่
พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 
(Technique of  Higher  Learning) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง    การใช้ห้องสมุด การ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทาง
วิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
(Technique of  Higher Learning)  (๒)(๒-๐-๔) 
              ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาค
นิพนธ์ 

เปลี่ยน 
แปลง 

หน่วยกิต
และแก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น  
(Introduction to Philosophy) ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาความหมายและขอบเขตของ
ปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของ
ปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก
และปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น  
(Introduction to Philosophy)   ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาความหมายและขอบเขตของ
ปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของ
ปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก
และปรัชญาตะวันตก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป    
(General  Religions)            ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ 
ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 
หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป  
(General  Religions)            ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ 
ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 
หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ

คงเดิม 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๗๗ 
 

จุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็น
สากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความ
ร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

จุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็น
สากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความ
ร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร 
(Language and Communication)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับ
การสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค า
ร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียน
จดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด 
การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การ
ฟัง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง และ
ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร  
(Language and Communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
กับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านทักษะ
การเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Linguistics)       ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและ
ภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษร
สากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Linguistics)     ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและ
ภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษร
สากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตรเ์บื้องต้น 
(Basic  Mathematics)     ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  
ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่า
ความจริง  การสมมูลกัน  การให้ เหตุผล  เซต  
ความหมายเซต  ประเภทเซต   เซตย่อย  การเท่ากัน
ของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  
และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  
คุณสมบัติ ของจ านวนจริ ง   สมการ   อสมการ                     
ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  
แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การ
บวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 

๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตรเ์บื้องต้น  
(Basic  Mathematics)         ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  
ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่า
ความจริง  การสมมูลกัน  การให้ เหตุผล  เซต  
ความหมายเซต  ประเภทเซต เซตย่อย  การเท่ากัน
ของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  
และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  
คุณสมบัติของจ านวนจริ ง   สมการ  อสมการ                    
ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  
แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การ
บวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส    แมตริกซ์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๐    ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Logic)           (๒)(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต ค าที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  

๐๐๐ ๒๑๐    ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Logic)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต ค าที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  

เปลี่ยน 
แปลง

หน่วยกิต 
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ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ 
ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาที
แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจาก
บทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือ
ในสูตรอ่ืน ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา
ของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก   กับตรรกศาสตร์ตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ 
ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉา
วาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผล
จากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตร
หรือในสูตรอ่ืน ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณ
วิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก   กับตรรกศาสตร์ตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Statistics and Research)     ๒(๒-๐-๔)  
               ศึกษาหลัก พ้ืนฐานทางสถิติ   การ
จัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจง
ความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การ
กระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความ
แปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  
การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการ
วิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและ
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย           ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Statistics and Research)    ๒(๒-๐-๔) 
               ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ   การ
จัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจง
ความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การ
กระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความ
แปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  
การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการ
วิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

คงเดิม 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย             
(Thai Politics and Government)   ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง
และการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง
ของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของ
ไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัด
ระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government) ๒(๒-๐-๔)        
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและ
การปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบ
การปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองของไทย 
 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               
(Economics  in  Daily  Life) ๒(๒-๐-๔) 
         ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  
ป ร ากฏกา รณ์ท า ง เศ รษฐกิ จที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นชี วิ ต  
ประจ าวันรูปแบบต่ าง  ๆ  ของระบบเศรษฐกิจ           
การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตรา
และสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              
(Economics  in  Daily  Life)       ๒(๒-๐-๔)  
       ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  
ปร ากฏการณ์ทา ง เศรษฐกิ จที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต  
ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การ
ท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและ
สถาบันการเงิน  เน้นการวิ เคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่องที่ เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 
คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
(Man  and  Environment)      ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ 
แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สิ่ งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย                    

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
(Man  and  Environment)      ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ 
แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
ประเทศไทย                  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๖     เหตุการณ์โลกปัจจุบัน    
(Current World Affairs)   ๒(๒-๐-๔) 
   ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก
ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้ งที่ เกิดขึ้น ในสั งคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือ
ของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๖     เหตุการณ์โลกปัจจุบัน    
(Current World Affairs)            ๒(๒-๐-๔) 
  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
โลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความ
ร่ วมมื อของชาว พุทธ ในเวที โ ลก  บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
โลกปัจจุบัน  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
(Basic English)          ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า ก ฎ เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) 
ก า ร ใ ช้ บุ ร พ บ ท  ( P r e p o s i t i o n )  สั น ธ า น 
(Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่าน
และความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
ค าศัพท์ต่าง ๆ 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
(Basic English)             ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า ก ฎ เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) 
ก า ร ใ ช้ บุ ร พ บ ท  ( P r e p o s i t i o n )  สั น ธ า น 
(Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่าน
และความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
ค าศัพท์ต่าง ๆ 

 
 

คงเดิม 

๐๐๐  ๑๑๗    ภาษาอังกฤษชั้นสูง    
(Advanced  English)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลัก
ไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียน 
เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยค
สัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

๐๐๐  ๑๑๗    ภาษาอังกฤษชั้นสูง    
(Advanced  English)           ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลัก
ไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียน 
เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยค
สัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๘     ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   
(Basic Sanskrit )    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต 
อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลง
อักษรและ เสี ย ง  กา ร เ ขี ยน  กา ร อ่ านค า ศั พท์ 

๐๐๐ ๑๑๘     ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   
(Basic Sanskrit )              ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต 
อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลง
อักษรและ เสี ย ง  กา ร เขี ยน  การ อ่ านค าศั พท์ 

คงเดิม 
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ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระ
การันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล
และแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่
ได้ศึกษา 

ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระ
การันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล
และแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่
ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๙    ภาษาสันสกฤตชั้นสูง   
(Advanced  Sanskrit)          ๒(๒-๐-๔) 
   ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ 
พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยย
ศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิ
ชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม 
ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่
เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๙    ภาษาสันสกฤตชั้นสูง   
(Advanced  Sanskrit)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ 
พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยย
ศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิ
ชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม 
ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่
เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น       
(Basic Thai)                       ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียง
สระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์   หน่วยค า  ระบบ
ไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการ
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟังค าสั่ ง  ค า
บรรยาย   จดบันทึกเรื่องท่ีฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้ อ่ืน  
บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค า
ที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น       
(Basic Thai)                       ๒(๒-๐-๔) 
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วย
เสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  ระบบ
ไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการ
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย  ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย  
จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  
ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อ่ืน  บอกชื่อ
สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดง
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง   
(Advanced   Thai)                     ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   
หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะ
การฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การ
อ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การเขียน
บทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ใน
ภาษาไทย    

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง   
(Advanced   Thai)                     ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   
หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึก
ทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ   โทรทัศน์   การพูด
วาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  
การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  
ฉันท์ในภาษาไทย       

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๘    ภาษาจีนเบื้องต้น   
(Basic Chinese)     ๒(๒-๐-๔)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่อง
ระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 

๐๐๐ ๑๒๘    ภาษาจีนเบื้องต้น   
(Basic Chinese)                  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่อง
ระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 

คงเดิม 
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การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                  

การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                    

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง    
(Advanced  Chinese)                 ๒(๒-๐-๔)   
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                                  

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง    
(Advanced  Chinese)                 ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                                    

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๐    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    (Basic  
Japanese) ๒(๒-๐-๔)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ใน
เรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการ
อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                         

๐๐๐ ๑๓๐    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    (Basic  
Japanese)            ๒(๒-๐-๔)          
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ใน
เรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการ
อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                             

คงเดิม  

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง    
(Advanced  Japanese)           ๒(๒-๐-๔)  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                                           

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง    
(Advanced  Japanese)           ๒(๒-๐-๔)    
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                                          

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น     
(Basic  Hindi) ๒(๒-๐-๔)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ใน
เรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึก
การฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบ
ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน   

๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น     
(Basic  Hindi)            ๒(๒-๐-๔)  
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ใน
เรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึก
การฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบ
ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน                   

 คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาฮินดีชั้นสูง   
(Advanced  Hindi)                    ๒(๒-๐-๔)  
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และ
เขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                       

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง   
(Advanced  Hindi)                    ๒(๒-๐-๔)        
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และ
เขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๐    โลกกับสิ่งแวดล้อม   
(World and Environment)       ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
วิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภาวะ
อุณหภูมิพ้ืนโลกที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันด า 
สภาวะเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ ทางน้ า การตัด
ไม้ท าลายป่า ปัญหาขยะล้นโลกและสารพิษใต้ดิน การ
ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง การอนุรักษ์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักในสังคมด้าน

 
 

ตัดออก 
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สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 
๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย   
(Thai Culture)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของ
วัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ
ต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย   
(Thai Culture)              ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของ
วัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภท
ของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมไทยกับการ พัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย   

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม   
(Man and Civilization)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของ
มนุษย์  ตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกใน
ยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง   
อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม   
(Man and Civilization)        ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของ
มนุษย์ ตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกใน
ยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ ก่ อให้ เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่ างๆ การแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่าง   อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และ
อิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

คงเดิม  

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา   
(Life and Psychology)            ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของ
ชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของ
สุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่
ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา   
(Life and Psychology)           ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของ
ชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของ
สุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารง
อยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม    

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                             
(Physical Science and Technology)   ๒(๒-๐-๔)                                           
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย   
ต่ าง  ๆ ความคิด เกี่ ยวกับ เอกภพ  ระบบสุ ริยะ  
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  
การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                 
(Physical Science and Technology) ๒(๒-๐-๔)                                           
   ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย   
ต่าง  ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิม
ผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ   (Introduction to Computer and 
Information  Technology)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิว เตอร์   ซอฟต์แวร์ประเภทต่ างๆ  
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ต
และเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของ
ระบบ  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ    (Introduction to Computer and 
Information  Technology)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์   ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและ
การบริหารข้อมู ล   เครื อข่ ายและการสื่ อสาร  
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความ
มั่นคงของระบบ  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

คงเดิม 

 ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา   
(Peace  Education)                  ๒(๒-๐-๔)   
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด
และแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตก
และศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรง  อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการ
เสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๕  หลักธรรมาภิบาล  
(Good  Governance)               ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ กษาคว ามหมา ย  อ งค์ ป ร ะกอบ 
ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่า 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้น า  
(Leadership)                         ๒(๒-๐-๔)                                             
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น า
การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับ
การใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่
ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น า

เพ่ิมเติม
รายวิชา 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๘๔ 
 

กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น า
ในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของ
บุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งใน
ประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งใน
ประเทศและระดับโลก 
 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 

 (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หมายเหตุ 
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลี  ๖  หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔  วรรณคดีบาลี             ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๔  วรรณคดีบาลี   ๒(๒-๐-๔)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ  
เปลี่ยน
กลุ่มวิชา 

๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ์            ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ์   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาล ี      ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาล ี   ๒(๒-๐-๔) 
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  ๒๔ หน่วยกิต ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก       ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก    ๒(๒-๐-๔) ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑            (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 

              ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓            (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕            (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔) ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑           (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
     ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒         ๑(๑-๒-๔) 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓           (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔         ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕           (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖        ๑(๑-๒-๔) 

 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗          ๑(๑-๒-๔) 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  

(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
 
  

หมาย
เหต ุ

วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี    
 (Pali Literature)  ๒(๒-๐-๔)                                 
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์
พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิ
เสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของ
วรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี    
 (Pali Literature)    ๒(๒-๐-๔)                                 
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา
และปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  (Pali Grammar)                 
   ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออก
เสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  
ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยา
อาขยาต นามกิตก์  กิริยากิตก ์ สมาสและตัทธิต 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  (Pali Grammar)                 
   ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การ
ออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริ
โยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  อัพยย
ศัพท์  กิริยาอาขยาต  นามกิตก์  กิริยากิตก์  สมาส
และตัทธิต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี  ๒(๒-๐-๔)                                 
                 (Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดย
พยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและการแปล
ประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็น
ไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่ก าหนด 

๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี  ๒(๒-๐-๔)                                  
            (Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดย
พยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและการ
แปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปล
บาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่ก าหนด 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา 
 (Tipitaka Studies)        ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
พระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การ
รักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา  
 (Tipitaka Studies)      ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
พระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ 
การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร 
ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของ
พระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก   
 (Vinaya Pitaka)          ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
วินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญใน
คัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และ
ปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก   
 (Vinaya Pitaka)          ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ
พระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญ
ในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค 
และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก  (Suttanta Pitaka )          
   ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของ   
พระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  
คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  
รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  
คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  
และขุททกนิกาย   โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka)             
   ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของ  
พระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  
คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  
รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  
นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อัง
คุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   โดยอาศัยอรรถกถา
และฎีกาประกอบ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรม                ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
อภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระ
อภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถ
ธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถ
กถาและฏีกาประกอบ     

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก    ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ
พระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจใน
พระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจ
หลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพาน  
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑    (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรม
ฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควร
รู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูป
ฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  
ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกร
รมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรม
ที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน 
๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่ง
ก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒     ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบ        สมถยานิกะ และวิปัสสนา
ยานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และ
สามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบ
อารมณ์  

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒     ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร 
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบ         สมถยา
นิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควร
รู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรม
ที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา 
๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ 
ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔        ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใน
มหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและ
ไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔     ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขา
และไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส 
๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕        (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  
กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท 
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด 
๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  
กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท 
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖       ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏบิตัิวิปัสสนากรรมฐานในพระ
สูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปณัณกสูตร  
สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระ
อริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวปิัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใน
พระสูตรที่ เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น 
อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติ วิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะ
ปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัย
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติ    ปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด  ส่ง
และสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับ
ในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง
ก าหนด     ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา      ๒(๒-๐-๔) 
 (History of Buddhism)  
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา 
การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของ
พระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้ง
ศึ ก ษ า ข บ ว น ก า ร แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร ใ ห ม่ ๆ  ใ น ว ง ก า ร
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (History of Buddhism)  
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น  ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา 
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมใน
ประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ 
ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
              (Buddhist Festival and Traditions) 
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา      
     (Buddhist Festival and Traditions)  ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

คงเดิม 
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ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและ
ประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์  การปกครอง
และการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ  กฎ ระเบียบ ค าสั่ง
และประกาศที่ ส าคัญของคณะสงฆ์การประยุกต์         
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์
ไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ    ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กัน
แพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กัน
แพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไวใ้นภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ     ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma Communications) 
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะ
การเขียนบทความ การพูด ในที่ ชุ มชน  การพัฒนา
บุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด   การเทศนา การแสดงปาฐกถา
ธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ  ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma Communications) 
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะ
การเขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
เกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม 
การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    
(Research and  Literary Works on Buddhism)  
   ๒(๒-๐-๔) 
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เต
ภูมิกถาของพญาลิไท   มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลา
จารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์
ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเส
สกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส  กรรมทีปนีของพระ
พรหมโมลี  (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตน
สุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา     
(Research and  Literary Works on Buddhism) 
   ๒(๒-๐-๔)  
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท    มังคลัตถทีปนี
ของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้า
ทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัด
พระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์
ของพุทธทาส    กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส 
ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คงเดิม 

 
 
 
 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๘๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 
หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 

๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                                       
     (Buddhism and Science)           ๒(๒-๐-๔) 
     ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการ
แสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ  ทฤษฎี
สัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ มี ต่ อ โ ล ก แ ล ะ
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์             
   (Buddhism and Science)       ๒(๒-๐-๔) 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการ
แสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ  ทฤษฎี
สัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ มี ต่ อ โ ล ก แ ล ะ
พระพุทธศาสนา 

 
 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์                      
     (Buddhism and Social Works)   ๒(๒-๐-๔) 
      ศึ กษาความหมาย  และขอบข่ ายของสั งคม
สงเคราะห์  หลักการ  รูปแบบ และวิธีการสังคม
สง เคราะห์ ในพระไตรปิฎก  เน้นพระจริยาของ
พระพุทธเจ้า บทบาทและความส าคัญของพระสงฆ์ใน
การสังคมสงเคราะห์ 

๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์                        
   (Buddhism and Social Works)     ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  
หลักการ  รูปแบบ และวิธีการสังคมสงเคราะห์ใน
พระไตรปิฎก  เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาท
และความส าคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา                   
        (Buddhism nd Ecology)    ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา  
หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา  
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์
กับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์ และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา                       
        (Buddhism and Ecology)   ๒(๒-๐-๔) 

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา  
หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา  
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ มนุษย์กับ
ธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์และระบบนิเวศวิทยา 

  
 
ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

๑๐๑ ๔๐๔  ธรรมประยุกต์    
            (Applied Dhamma)        ๒(๒-๐-๔) 
         ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาชีวิต
และสังคม 

๑๐๑ ๔๐๔  ธรรมประยุกต์            
  (Applied Dhamma)      ๒(๒-๐-๔) 
           ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้และบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๐๑ ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                         
(Buddhism and Economics)      ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์  
จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป  รวมทั้งศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๑ ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                     
    (Buddhism and Economics)  ๒(๒-๐-๔) 
  ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ข อ บ ข่ า ย ข อ ง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทาง
เศรษฐศาสตร์  จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนว
หลั ก ธ ร ร ม ท า ง พร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  เ ป รี ย บ เ ที ย บ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป  
รวมทั้งศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๐๖  หลักพุทธธรรม              
          (Principles of Buddhism)     ๓(๓-๐-๖)  
          ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก 
เน้นอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เบญจขันธ์  ไตรลักษณ์   

๑๐๑ ๓๐๖  หลักพุทธธรรม           
       (Principles of Buddhism)       ๓(๓-๐-๖)          
 ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก 
เน้นอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เบญจขันธ์  ไตรลักษณ์  

 
 

คงเดิม 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๙๐ 
 

โพธิปักขิยธรรม  กรรม   สังสารวัฏและนิพพานโดยใช้
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ  

โพธิปักขิยธรรม  กรรม  สังสารวัฏและนิพพานโดยใช้
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ   

๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรัชญาเถรวาท          
 (Theravada Buddhist Philosophy)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และ
สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  เปรียบเทียบกับ
ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 

๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรัชญาเถรวาท      
 (Theravada Buddhist Philosophy) ๓(๓-๐-๖) 
 ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และ
สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  เปรียบเทียบกับ
ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา                
         (Dhammapada Studies)  ๓ (๓-๐-๖) 
         ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรม     
ส าคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมส าคัญ แนวคิดเชิง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่า
ของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

๑๐๑ ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา                                 
          (Dhammapada Studies)  ๓ (๓-๐-๖)
 ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรม
ส าคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมส าคัญ แนวคิดเชิง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่า
ของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๐๙  วิสุทธิมัคคศึกษา          
        (Visuddhimagga Studies)  ๓ (๓-๐-๖)  
       ศึกษาความหมาย ประวัติ  โครงสร้างและ
หลักธรรมส าคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของวิสุทธิ
มรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิต
ไทย 

๑๐๑ ๓๐๙  วิสุทธิมัคคศึกษา   
        (Visuddhimagga Studies)      ๓ (๓-๐-๖) 
         ศึกษาความหมาย  ประวั ติ  โครงสร้ า งและ
หลักธรรมส าคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของวิสุทธิ
มรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิต
ไทย  

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๑๐  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                                   
(Communication in Tipitaka)    ๓ (๓-๐-๖)  

 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ 
ค าสอนส าคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ  วิธีการสื่อค า
สอนของพระพุทธเจ้าและสาวก และจริยธรรมกับการ
สื่อสารในพระไตรปิฎก 

๑๐๑ ๓๑๐   นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                 
(Communication in Tipitaka)    ๓ (๓-๐-๖) 

       ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ 
ค าสอนส าคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ  วิธีการสื่อค า
สอนของพระพุทธเจ้าและสาวก  และจริยธรรมกับการ
สื่อสารในพระไตรปิฎก 

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๑๑   พระพุทธศาสนามหายาน   
                (Mahayana Budhism)   ๓ (๓-๐-๖)  

  ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของมหายานใน
อินเดีย การเผยแผ่มหายานเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ 
หลักธรรม  พิธีกรรม และนิกายส าคัญของมหายาน 

๑๐๑ ๓๑๑   พระพุทธศาสนามหายาน      
             (Mahayana Budhism)     ๓(๓-๐-๖)
ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของมหายานในอินเดีย การ
เผยแผ่มหายานเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ หลักธรรม  พิธีกรรม 
และนิกายส าคัญของมหายาน  

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๔๑๒   พระสูตรมหายาน 
 (Mahayana Sutras)  ๓(๓-๐-๖) 

        ศึกษาหลักธรรมส าคัญในพระสูตรมหายานโดย 
เลือกศึกษาพระสูตรที่ส าคัญ เช่น ปรัชญาปารมิตาหฤทย
สูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร สุขาวดีวยูหสูตร 
วิมลเกียรตินิเทศสูตร และลังกาวตารสูตร 

๑๐๑ ๔๑๒   พระสูตรมหายาน 
 (Mahayana Sutras)  ๓(๓-๐-๖) 

        ศึกษาหลักธรรมส าคัญในพระสูตรมหายานโดย 
เลือกศึกษาพระสูตรที่ส าคัญ เช่น ปรัชญาปารมิตาหฤทย
สูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร สุขาวดีวยูหสูตร 
วิมลเกียรตินิเทศสูตร และลังกาวตารสูตร 

คงเดิม 

๑๐๑ ๔๑๓   พุทธศิลปะ   
       (Buddhist Arts)                      ๓ (๓-๐-๖) 
           ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และ
คลื่นพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย  ซึ่งสัมพันธ์กับ
สกุลศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศ
ไ ท ย  ทั้ ง ด้ า น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม  จิ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ

๑๐๑ ๔๑๓   พุทธศิลปะ  
         (Buddhist Arts)                    ๓ (๓-๐-๖) 
        ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และ
คลื่นพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย  ซึ่งสัมพันธ์กับ
สกุลศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศ
ไ ท ย  ทั้ ง ด้ า น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม  จิ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ

 
 

คงเดิม 
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สถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุและความงามจาก
พุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยอาศัยพุทธ
ลักษณะ   

สถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุและความงามจาก
พุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยอาศัยพุทธ
ลักษณะ    

๑๐๑ ๔๑๔   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง       
    (Dhamma in Advance English)  ๓ (๓-๐-๖)  
       ศึกษาหนังสือธรรมะที่ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดให้ 

๑๐๑ ๔๑๔   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง       
 (Dhamma in Advance English)  ๓ (๓-๐-๖)              
      ศึกษาหนังสือธรรมะที่ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดให้ 

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๔๑๕   จิตวิทยาในพระไตรปิฎก     
    (Psychology in Tipitaka)        ๓(๓-๐-๖)  
      ศึกษาค าสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก 
เปรี ยบ เทียบกับ เรื่ อ งจิตวิ ทยาตะวันตกปัจจุบั น 
พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิต
ด้วยสมถะและวิปัสสนา 

๑๐๑ ๔๑๕   จิตวิทยาในพระไตรปิฎก        
  (Psychology in Tipitaka)          ๓ (๓-๐-๖) 
        ศึกษาค าสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก 
เปรี ยบ เทียบกับ เรื่ อ งจิ ตวิ ทยาตะวันตกปั จจุบั น 
พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิต
ด้วยสมถะและวิปัสสนา 

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา                                 
(Independent Study on Buddhism) ๓ (๓-๐-๖  
        ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา                          
(Independent Study on Buddhism) ๓ (๓-๐-๖) 
       ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๔๑๗   สัมมนาพระพุทธศาสนา   
         (Seminar on Buddhism)      ๓ (๓-๐-๖)  
       ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการ
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็นต่าง ๆ 
โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงานประกอบการ
สัมมนา 

๑๐๑ ๔๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนา   
     (Seminar on Buddhism)          ๓ (๓-๐-๖) 
    ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการสัมมนา
ปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็นต่าง ๆ โดย
เสนอผลงานการค้นคว้าและรายงานประกอบการ
สัมมนา  

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๑๘    เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน       
(Comparision between Theravada and Mahayana)                                  
    ๒(๒-๐-๔) 
       ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของ
พระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์      
ค าสอนเร่ืองธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุป-
บาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของนิกายทั้งสอง 

๑๐๑ ๓๑๘       เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน
(Comparision between Theravada and Mahayana)                            
    ๓(๓-๐-๖) 
       ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของ
พระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์      
ค าสอนเร่ืองธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์  ปฏิจจสมุป-
บาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของนิกายทั้งสอง 

ปรับเป็น 
๓ หน่วยกิต 

๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก       
          (Education in Tipitaka)    ๒(๒-๐-๔) 

     ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ 
หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับการศึกษา 
เน้นเป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการ
จัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ     
วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรมของครู 

๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก       
          (Education in Tipitaka)    ๒(๒-๐-๔) 
     ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ 
ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎก
ที่เกี่ยวกับการศึกษา บูรณาการโดยเน้นเป้าหมายของ
การศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบ
กั ลย าณมิ ต ร  และ โยนิ โ ส มนสิ ก า ร  วิ ธี ส อนของ
พระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรมของครู 

ปรับ
ค าอธิบาย 

 

๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปิฎก      
               (Tipitaka Scripts)      ๒(๒-๐-๔) 
        ศึกษาอักษรต่างๆ ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ 
อักษรเทวนาครี สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษรธรรม

๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปิฎก   
       (Tipitaka Scripts)              ๓(๓-๐-๖) 
      ศึกษาอักษรต่าง ๆ  ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ 
อักษรเทวนาครี  สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษรธรรม

ปรับเป็น 
๓ หน่วยกิต 
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ล้านนา และอักษรโรมัน  ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ล้านนา และอักษรโรมัน  ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ 

 ๑๐๑ ๓๒๑  ชาดกศึกษา     
 (Jataka  Studies)  ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏใน
ชาดก อิทธิพลของชาดกที่ มี ต่ อวรรณกรรมทา ง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิถีชีวิต 

รายวิชาใหม ่
 

๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                 
(Buddhism and Thai Thoughts)    ๒(๒-๐-๔) 

        ศึ กษ าภู มิ ปั ญญา ไทยที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจ าก
พระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย         
(Buddhism and Thai Thoughts)      ๒(๒-๐-๔) 
        ศึ ก ษ าภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ยที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก
พระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๒๓   พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน              
 (Buddhism in Temporary World)    ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่น ๆ
ต่อพระพุทธศาสนา  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมโลก  และบทบาทขององค์การพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ 

๑๐๑ ๓๒๓   พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน              
(Buddhism in Temporary World)  ๒(๒-๐-๔) 
     ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่น ๆ
ต่อพระพุทธศาสนา  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมโลก  และบทบาทขององค์การพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๒๔   ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา                     

(Life  and Works of Buddhist Scholars)  
                                              ๒(๒-๐-๔) 

    ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและแปล
หนังสือ ต ารา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของนักปราชญ์
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

๑๐๑ ๓๒๔   ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา                 

   (Life  and Works of Buddhist Scholars) 
                                              ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและแปล
หนังสือ ต ารา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของนักปราชญ์
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย      
  (Buddhadhamma and Thai Society)                                   
                                            ๒(๒-๐-๔) 
       ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาชีวิต
และสังคม แนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของชาว
พุทธในปัจจุบัน และการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนัก
คิดไทยสมัยใหม่ 

๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย      
  (Buddhadhamma and Thai Society)  
                                            ๓(๓-๐-๖) 
       ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาชีวิต
และสังคม แนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธ
ในปัจจุบัน และการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนักคิด
ไทยสมัยใหม่ 

ปรับเป็น 
๓ หน่วยกิต 

๑๐๑ ๔๒๗    รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
  (Political Science in Tipitaka)      ๒(๒-๐-๔) 
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ 
วิ เคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลั กทางรั ฐศาสตร์          
ในพระไตรปิฎก หลักธรรมของผู้บริหาร เปรียบเทียบ 
รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป 

๑๐๑ ๔๒๗    รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
  (Political Science in Tipitaka)      ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ 
วิ เคราะห์แนวคิ ดและทฤษฎีหลั กทางรั ฐศาสตร์          
ในพระไตรปิฎก รูปแบบ วิธีการปกครองตามแนวนิติรัฐ 
หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมของผู้บริหาร เปรียบเทียบ 
ประยุกต์และบูรณาการรัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับ
รัฐศาสตร์ทั่วไป 

ปรับเนื้อหา 
รายวิชา 
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๑๐๑ ๔๒๙     พระพุทธศาสนากับสันติภาพ    
            (Buddhism and Peace)     ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคี  
และใช้แนวคิดเร่ืองสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 

๑๐๑ ๔๒๙    พระพุทธศาสนากับสันติภาพ                                                       
          (Buddhism and Peace)       ๓(๓-๐-๖) 
 ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคี  
และใช้แนวคิดเร่ืองสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 

ปรับเป็น 
๓ หน่วยกิต 

๑๐๑ ๔๓๐   พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน        
   (Buddhism and Human Rights) ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่า
สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและพระราชบัญญัติ
ของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักสิทธิ
มนุษยชนของนานาอารยประเทศ  

๑๐๑ ๔๓๐   พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน        
 (Buddhism and Human Rights)   ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่า
สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและพระราชบัญญัติ
ของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักสิทธิ
มนุษยชนของนานาอารยประเทศ  

 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๔๓๑   พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     
(Buddhism and Sustainable Development)  
                                                  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลั กการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื นตามแนว

พระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนา
มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑๐๑ ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน           
(Buddhism and Sustainable Development) 
                                   ๒(๒-๐-๔) 
       ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนามนุษย์ สังคม 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
 

คงเดิม 

 ๑๐๑  ๔๓๒     มังคลัตถทีปนีศึกษา       
      (Mangalatthadipani  Studies)     ๒(๒-๐-๔) 

ศึกษาโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของ 
มั งคลั ตถทีปนี  อิทธิพลของมั งคลั ตถทีปนีที่ มี ต่ อ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 

รายวิชาใหม่ 
 

 ๑๐๑ ๔๓๓   พระพุทธศาสนากับสตรี                         
     (Buddhism  and  Women)   ๓(๓-๐-๖) 
    ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับสตรีใน
พระพุทธศาสนา ด้ านสถานภาพ บทบาทหน้ าที่ 
ศักยภาพในการบรรลุธรรม การอุปถัมภ์และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

รายวิชาใหม ่

๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                                                       
 (Buddhism  and  Health  Care )     ๒(๒-๐-๔) 
           ศึกษาค าสอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่
เกี่ยวกับเรื่องโรค  ยา อาหาร  การบริโภคปัจจัย ๔    
การบริหารร่างกาย  การพยาบาล  การพักผ่อน  และ
จริยธรรมของผู้รักษาพยาบาล 

๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                                                       
 (Buddhism  and  Health  Care )     ๒(๒-๐-๔) 
           ศึกษาความหมายและขอบข่ายสาธารณสุข
ศาสตร์ทั้งการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย ค า
สอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับเรื่องโรค    
การบริ โภคปัจจัย  ๔  การบริหารร่ า งกาย  การ
รักษาพยาบาล  การพักผ่อน  และและการดูแลสุขภาพ
จริยธรรมของผู้รักษาพยาบาล 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 ๑๐๑ ๔๓๘    มิลินทปัญหาศึกษา     
                (Milindapanha Studies)  ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาความเป็นมาของมิลินทปัญหา  เนื้อหาสาระ  
ส านวนภาษาวิธีการตอบปัญหาและแนวคิดทางปรัชญา 

รายวิชาใหม่ 
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ภาคผนวก  ค 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเห็นสมควรออก   ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒   เมื่อวันที่   ๒๕   
กุมภาพันธ์   ๒๕๔๒   จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้ :- 

บททั่วไป 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒” 

ข้อ ๒   ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับ

นี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี ้
   “นิสิต”  หมายถึง  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
          ๖.๑  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณร 
            ๖.๑.๑ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือ 
   ๖.๑.๒  เป็นผู้สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค  และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   หรือ 
           ๖.๑.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระปริยัติ

ธรรมสามัญศึกษา  หรือ 
            ๖ .๑ .๔ เป็นผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาประโยคมั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้ รั บ 

ประกาศนียบัตรอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองและเมื่อได้รับ การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้อง
ศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  หรือ 

     ๖.๑.๕  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม  ผู้ส าเร็จการศึกษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าและสอบได้นักธรรมชั้นเอก  และได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

   ๖.๑.๖  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ เข้าศึกษาเป็นกรณีพิ เศษ เ พ่ือขอรับปริญญา           
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสภาวิชาการก าหนด 

   ๖.๑.๗  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรค ในการศึกษา 
   ๖.๑.๘ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความ ประพฤติ

หรือวินัย 
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  ๖.๒  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่  โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการสอบ

คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ ๘  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได้   ทั้งนี้  โดยคณะกรรมการ ประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษามีมติเห็นชอบ 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษามีอ านาจพิจารณา เทียบ
รายวิชาและหน่วยกิตท่ีผู้นั้นได้ศึกษาแล้ว  พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขและจ านวนหน่วยกิตที่จะ ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่
ผู้นั้นขอเข้าศึกษา  ทั้งนี้  จะต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต  และมีเวลาศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๓ 
ภาคการศึกษาปกต ิ

ข้อ ๙  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

 

หมวดที ่๑ 

การจัดและวิธีการศึกษา 
ข้อ ๑๐  การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค(Semester Credit System)  โดยแบ่ง

เวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๐.๑  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First  Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห์ 
  ๑๐.๒ ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห์ 
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer  Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สอง  อีกหนึ่งภาคก็ได้  

โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์   แต่ให้เ พ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา ให้เท่ากับภาคปกติ              
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 

ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ ากว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ และต้อง
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

ยกเว้นในกรณีข้อ  ๘  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับผู้ เข้าศึกษาในหลักสูตร ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๒  หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ศึกษารายวิชาตามโครางสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
ข้อ ๑๓  ให้ก าหนด หน่วยกิต (Credit)  เป็นหน่วยส าหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของแต่ละ

รายวิชา 
ข้อ ๑๔  การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๔.๑ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  และมีการเตรียม หรือการศึกษานอก

เวลาเรียนอีกสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเมื่อรวมกับ

การศึกษานอกเวลาเรียนแล้ว  นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 

ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตท่ีจะต้องเรียน  โดยจะต้องมีวิชาแกน
พระพุทธศาสนาและวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละหลักสูตร 

ข้อ ๑๖  การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ หรือวิทยาลัยที่
จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์ 
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ข้อ ๑๗ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยส่งชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้กองทะเบียนและ
วัดผล ทราบ ก่อน วันลงทะเบียน 

ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หากคณะหรือวิทยาลัยจ าเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่ เพ่ิมขึ้น  หรือไม่
เปิดสอนรายวิชาใดที่ได้แจ้งไว้ก็ให้ด าเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  และต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  ทั้งนี้   ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์  ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่จะขอ
ย้ายจากคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย จะต้องมีเวลาการศึกษา
ต่อเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๓  ภาคการศึกษา ปกติและต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อย
กว่า  ๖๐ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๙  การเทียบฐานะชั้นปีที่ของนิสิตให้มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นิสิต ลงทะเบียนเรียนและ
สอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์พิจารณาและกระท าเม่ือสิ้นภาค การศึกษาปกติทุกภาค 

ข้อ ๒๐  สภาพนิสิต  แบ่งออกได้ดังนี้ :- 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ (On Promotion) 
             ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพรอพินิจ (On  Probation) 
             ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  ทั้งนี้  ยกเว้นนิสิต ที่เข้าศึกษาเป็น

ปีแรก  ซึ่งการจ าแนกสภาพจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่มเข้าศึกษา           
  กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งสภาพรอพินิจให้นิสิตที่มีสภาพเช่นนั้น และอาจารย์ ที่ปรึกษาของ

นิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 ข้อ ๒๑  การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา ต่อคณบดีหรือ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :- 
   ๒๑.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๒๑.๒ ได้รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอื่นใดซ่ึงมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน 
   ๒๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง แพทย์มาแสดง

ต่อมหาวิทยาลัย 
   ๒๑.๔  มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
              ในกรณีที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรือก่อนเปิดภาคการ ศึกษา นิสิตต้อง

ยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้าภายใน ๗ วัน  นับจาก วันที่เปิดภาคการศึกษา และ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภานภาพการเป็นนิสิตไว้  หากไม่ปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้ นั้น
ออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 

          อนึ่ง  ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หรือในระหว่าง
ภาคการศึกษา  นิสิตต้องยื่นค าร้องโดยเร็วที่สุดและจะต้อง มีเวลาเรียนโดยสม่ าเสมอ ในระยะก่อนการยื่นค าร้องขอลา
พัก  หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ถือว่าได้ผลการศึกษาระดับ  F  เฉพาะ
รายวิชานั้นและให้น าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

ข้อ ๒๒ ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา     
ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องขอลาพักใหม่ตามวิธีการ      ดังกล่าวแล้ว 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่น ค าร้องขอกลับเข้า
ศึกษา ต่อคณบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่มี
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สิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น     เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
เห็นว่ามีเหตุส าคัญและจ าเป็นที่ท าให้นิสิตผู้นั้นไม่อาจยื่นค าร้องขอ กลับเข้าศึกษาได้ทันตามก าหนดจะอนุมัติให้เป็น
กรณีพิเศษก็ได ้

ข้อ ๒๓   คณะหรือวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและรายชื่อ
นิสิต ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด 

 

หมวดที ่๒ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  การลงทะเบียน  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
 
ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   
   ๒๔.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่น ต่อกองทะเบียนและวัดผล

ด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒๔.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง เหตุขัดข้องให้

กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๗ วันหลังจากท่ีก าหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้ว  ต้องขึ้น ทะเบียนเป็น

นิสิตด้วยตนเอง  ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้   จึงอนุญาตให้มอบหมาย
ผู้แทนมาขึ้นทะเบียนได้   ทั้งนี้   ต้องท าให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน  นับจากวัน เปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา  
  ๒๕.๑  นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงค์จะเรียนตามแบบฟอร์ม และ หลักเกณฑ์ที่กอง

ทะเบียนและวัดผลก าหนดไว้ 
  ๒๕.๒ ให้มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา 
  ๒๕.๓    นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด พร้อมทั้ง

ช าระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างช าระ(ถ้ามี)ให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์  และนิสิตจะได้รับ
รายงานผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น 

  ๒๕.๔  นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล ก าหนด ให้ถือว่ามา
ลงทะเบียนช้า  ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นคราว 
ๆ ไป 

  ๒๕.๕  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ ๗ วันแรก
ของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือคณะ กรรมการประจ า
วิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งระยะเวลาที่พ้นก าหนดนั้นไม่นานเกินสมควร  และต้อง ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๕.๔ 

  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้  ถ้าเวลาเรียน นับจากวันลงทะเบียน
รายวิชาเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น  ก็ให้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนด้วย  แต่ทั้งนี้
ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ 

  ๒๕.๖ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเปิดท า
การสอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒๑ หากไม่ปฏิบัติ  ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตทันที 
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  ๒๕.๗   ถ้าไม่เกินก าหนด ๒ ปี  นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิตตามข้อ 
๒๑ ข้อ ๒๕.๖ และข้อ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผู้นั้นกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร 
โดยให้ถือระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา 

     ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  รวมทั้งค่า ธรรมเนียมอ่ืน ๆ     
ที่ค้างช าระ (ถ้ามี) ด้วย 

ข้อ ๒๖  จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้  มีดังนี้ :- 
  ๒๖.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและ

ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะ  ที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้  ส่วนใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

  ๒๖.๒  นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ  ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน  ๖ หน่วยกิต 

  ๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ลงทะเบียน รายวิชาตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๗    นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา  นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องยื่น ค าร้องเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ  ๒๘   การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
  ๒๘.๑  การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ ภายใน ๗ 

วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๒๘.๒  การขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน

เงื่อนไขและให้มีผล  ดังต่อไปนี้ :- 
    ๒๘.๒.๑  ถ้าขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของภาค

การศึกษาฤดูร้อน  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
    ๒๘.๒.๒  ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ๑๕ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๔๕ วันแรก ของภาค

การศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนด ๗ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูร้อนถือว่านิสิตถอน
ตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชานั้น  ทั้งนี้ต้อง มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

    ๒๘ .๒ .๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด  ตามข้อ ๒๘ .๒ .๒ นั้นจะกระท ามิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ  ในกรณีเช่นนี้นิสิต
จะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

    ๒๘.๒.๔  การถอนซึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือ คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย  ตามข้อ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะได้รับระดับ  F  ในรายวิชานั้น  และให้น ามา ค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

    ๒๘.๒.๕   นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต ในการศึกษา
ภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ ประจ าวิทยาลัย 

ข้อ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียม คืนในบาง
กรณี   ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

หมวดที่ ๓ 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๓๐   ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษา 
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ข้อ ๓๑  การวัดผลการศึกษาอาจท าได้หลายวิธี  ในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  ถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดี หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัยประกาศให้
นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๓๒  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น  ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 

นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี จะได้ระดับ F ใน
รายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

ข้อ ๓๓  การประเมินผลการศึกษา 
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่าระดับ (Grade-

Point) ดังนี้ 
 ผลการศึกษา       ระดับ  ค่าระดับ 
 ดีเยี่ยม (EXCELLENT)             A  ๔.๐ 
 ดีมาก (VERY GOOD)        B+  ๓.๕ 
 ดี (GOOD)                           B   ๓.๐ 
 ค่อนข้างดี (VERY FAIR)        C+ ๒.๕ 
 พอใช้ (FAIR)  C ๒.๐ 
 ค่อนข้างพอใช้  (QUITE FAIR)    D+ ๑.๕ 
 อ่อน  (POOR)   D ๑.๐ 
 ตก  (FAILED)          F ๐ 

ทั้งนี้  เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ  ระดับ D 
ข้อ ๓๔  การให้ระดับ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  ๓๔.๑   นิสิตเข้าสอบและสอบตก 
  ๓๔.๒   นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  ๓๔.๓   นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบ  ตามข้อ ๓๒ 
  ๓๔.๔   นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอ่ืน  นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๔ 
  ๓๔.๕ นิสิตไม่แก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๓๗   

    วรรค ๒ 
  ๓๔.๖   นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
ข้อ ๓๕  นอกจากการวัดผลเป็นระดับตามข้อ ๓๓ แล้ว  รายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วย สัญลักษณ์อ่ืน

อีกดังนี้ 
  สัญลักษณ์       ผลการศึกษา 
  I (Incomplete)     ไม่สมบูรณ์ 
  S (Satisfactory)    สอบได้ไม่ก าหนดระดับ 
  U (Unsatisfactory)    สอบตกไม่ก าหนดระดับ 
  W (Withdrawn)   ถอนรายวิชาที่ศึกษา 
  Au (Audit)        ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมีลักษณะ

เช่นเดียวกับวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย   อาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่าระดับก็ได้  และให้แสดงผลการศึกษาโดย
ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
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รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค 
ก่อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๓๗ การให้สัญลักษณ์ I ส าหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ :- 

    
  ๓๗.๑  นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรือไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามก าหนด ที่อาจารย์ผู้สอน

วิชานั้นสั่งหรือด าเนินการในภาคการศึกษา 
  ๓๗.๒  นิสิตป่วยไม่อาจกระท าการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทย์มาแสดง

ต่อมหาวิทยาลัย 
  ๓๗.๓  นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากคณบดีหรือผู้อ านายการวิทยาลัย หรือด้วย เหตุสุดวิสัย

บางประการ  ซึ่งท าให้นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าหรับรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่า
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผู้นั้น 

ในกรณีดังกล่าวตามข้อ  ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะต้องท าการสอบและปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย
จาก อาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพ่ือให้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์  อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน  หลัง จากวันลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  มิฉะนั้นสัญลักษณ์   I  จะถูกปรับเป็น   F  ทันท ี

นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในวรรคแรก  จะได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า C เว้นแต่นิสิตผู้นั้น
จะมีประวัติการเรียนเป็นพิเศษ  และผลไม่สมบูรณ์ (I)นั้นเกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสัย อาจให้ได้รับระดับสูงกว่า  C  ได้ 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะ กรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยพิจารณาร่วมกันอนุมัติ 

ข้อ ๓๘  การให้สัญลักษณ์ S จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบได้และหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิตต้อง
เรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ 

ข้อ ๓๙  การให้สัญลักษณ์  U จะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิตต้อง
เรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ  ในกรณีนี้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้สัญลักษณ์ S 

ข้อ ๔๐  การให้สัญลักษณ์ Au ให้กระท าเฉพาะรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้และแจ้งความ จ านงในวัน
ลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล 

ข้อ ๔๑  การให้สัญลักษณ์ W ให้กระท าเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ  ๒๘.๒.๒  และ ๒๘.๒.๓ 
ข้อ ๔๒  นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ ากว่าระดับ D ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น ในรายวิชาที่

หลักสูตรก าหนดว่าจะต้องได้ให้สูงกว่าระดับ D 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ได้ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาเลือก  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น  หรืออาจลง ทะเบียนเรียน

วิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
ข้อ ๔๓  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ D ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก  ส่วน รายวิชาที่นิสิต

ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได้ 
ข้อ ๔๔   การนับหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์ข้อ ๓๘ และข้อ 

๔๒ เท่านั้น 
  ๔๔.๑  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าครั้งหนึ่งให้นับจ านวนของ หน่วยกิตของ

รายวิชานั้นไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  ๔๔.๒  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับ หน่วยกิตเฉพาะ

รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
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ข้อ ๔๕  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค  โดยค านวณหา ค่าระดับ เฉลี่ย ของ
รายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ส าหรับภาคการศึกษานั้น  ค่านั้นเรียกว่า ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค (SEMESTER 
GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยส าหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค การศึกษาตั้งแต่เริ่มเป็น
นิสิตถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน   ค่านั้นเรียกว่า  ค่าระดับเฉลี่ยสะสม   (CUMULATIVE  GRADE  POINT  AVERAGE 
= CUM GPA) 

ข้อ ๔๖  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค (SGPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่าระดับ
ต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แล้วหารด้วยหน่วยกิตทั้งหมด
ที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๔๗   การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (CUM  GPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่า
ระดับต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดตั้งแล้วหาร ด้วยจ านวน หน่วยกิต
ทั้งหมดท่ีได้ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ ากันหรือแทนกันก็ตาม 

ข้อ ๔๘  รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์   I, S, W, Au  จะไม่น ามาค านวณหาค่า ระดับ
เฉลี่ย ตามข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ 

ข้อ ๔๙  การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 

 

หมวดที่ ๔ 

การเตือนและการรอพินิจ 

ข้อ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะน าผลการศึกษาของนิสิตแต่ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา  รวมทั้ง ภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน  นิสิตจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะได้รับ
การเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาคการศึกษาถัดไป  หรือถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนิสิตแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๑  ในภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการ ศึกษานั้นต่ า
กว่า ๑.๕๐ จะได้รับการเตือน (เตือนพิเศษ) จาก มหาวิทยาลัยซึ่งไม่นับเป็นการเตือนตาม                ข้อ  ๕๓   

ข้อ ๕๒  นิสิตต้องได้รับค่าเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ 
มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต 

ข้อ ๕๓  หากได้รับการเตือนสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดยยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ อยู่
เช่นเดิม  ให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และให้บันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียนเรียนด้วย 

ข้อ ๕๔   ในภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ  หากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค การศึกษานั้น
ต่ ากว่า ๒.๐๐ อยู่อีก นิสิตผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว้นกรณีตามข้อ ๕๕ 

ข้อ ๕๕  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ์สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยอาจให้นิสิตผู้นั้น ศึกษาต่อไปตามที่
เห็นสมควร โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายโอนคณะ สังกัดภายใต้ข้อบังคับ ๖๒.๑ และ
ข้อ๖๒.๕ 

ข้อ ๕๖  กรณีข้อ ๕๕ นิสิตจะต้องศึกษาให้ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ ๒.๐๐ ภายใน              ระยะ ๓ 
ภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองเท่า ( ๘ ปี)  ส าหรับภาคการศึกษาปกติ  นับแต่วันที่ข้ึน ทะเบียนเป็นนิสิต 

ข้อ ๕๗  ภายใต้บังคับข้อ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี  การย้ายโอนคณะสังกัดก็ดี  การพักการ ศึกษาก็ดี  ไม่
มีผลท าให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง 
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หมวดที่ ๕ 

การพ้นสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต 

ข้อ ๕๘  นิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
  ๕๘.๑   ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๖๔ 
  ๕๘.๒   ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยให้ลาออก 
  ๕๘.๓   ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    ๕๘.๓.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งตามข้อ  ๒๕.๖ 
    ๕๘.๓.๒  เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุง มหาวิทยาลัยเพ่ือ

รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 
    ๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี 
   ๕๘.๓.๔ สอบได้รับค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคในภาคการศึกษาที่ ๑  ของการเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย (ปีที่ ๑ หรือปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี) ต่ ากว่า ๑.๒๕ หรือสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ของสองภาคการศึกษา
แรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ ากว่า ๑.๗๕ 

   ๕๘.๓.๕  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๓ ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย       เป็นต้นไป  สอบ
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ 

   ๕๘.๓.๖  ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕   เป็นเวลาสองภาคการศึกษา ติดต่อกัน 
   ๕๘.๓.๗  ไม่พ้นสภาพรอพินิจตามความในข้อ  ๕๔ 
   ๕๘.๓.๘  สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะหรือได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสม ตลอด

หลักสูตรไม่ถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เท่า  ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๙    ท าการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
   ๕๘.๓.๑๐  ไม่สามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ที่แต่ละ

คณะก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๑๑  ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๕๘.๓.๑๒  ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้นสภาพ การเป็นนิสิต 
   ๕๘.๓.๑๓  โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
   ๕๘.๓.๑๔  มรณภาพหรือตาย 
ข้อ ๕๙  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว  หากจะกลับมาศึกษาใหม่จะน าหน่วยกิตสะสมเดิม มาใช้

ประโยชน์ในการศึกษาครั้งใหม่อีกไม่ได้ 
ข้อ ๖๐  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด ค าสั่งหรือประกาศอ่ืน ของ

มหาวิทยาลัย ต้องได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  ๖๐.๑   ภาคทัณฑ์ 
  ๖๐.๒   พักการเรียน 
  ๖๐.๓   พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ข้อ ๖๑  การลงโทษนิสิตที่กระท าผิดระเบียบการสอบในการสอบประจ าภาคหรือการสอบ ระหว่างภาค  ให้

คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้น สังกัดอยู่ร่วม กับกรรมการควบคุมการสอบ
เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็น ความผิดอื่น 

  ๖๑.๑   ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนิสิตผู้กระท าผิดดังต่อไปนี้ 
    ๖๑.๑.๑  ให้นิสิตผู้นั้นได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น 
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    ๖๑.๑.๒  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ที่นิสิตผู้นั้น
สังกัดอยู่พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ  หรืออาจให้พ้นสภาพ การเป็นนิสิตได้ 

การพักการศึกษาของนิสิตผู้กระท าผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระท าผิด  และ
ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  ๖๑ .๒  ถ้าเป็นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอ่ืนนอกเหนื อจากข้อ ๖๑ .๑ ให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีความผิด  แต่
จะต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑ 

ทั้งนี้ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตผู้กระท าผิดนั้นสังกัดอยู่ด าเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  แล้วแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที 

 

หมวดที่ ๖ 

การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต 
ข้อ ๖๒  การย้ายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ในสังกัดอีก คณะหนึ่งได้

ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพัก  ถูกสั่งพัก  หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ 

  ๖๒.๒  การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ายโอน สังกัดแสดงความ
จ านงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดี  หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัย  ที่ตนสังกัดอย่างช้า ๑๕ 
วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่ส่งค าขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็นประกอบ ไปยังคณะหรือ
วิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพ่ือศึกษานั้น 

 การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า วิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง  เมื่อได้รับอนุมัตใิห้ย้ายโอนสังกัดแล้ว  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๖๒.๓  การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนจะลงทะเบียน รายวิชา  เว้นแต่
อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

  ๖๒.๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่รับย้ายโอน มีอ านาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว  เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการศึกษา และจ านวน หน่วยกิ
ตที่จะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอน 

ให้คณะหรือวิทยาลัยที่รับ ย้ายโอน ด าเนินการ ตามความในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลให้ กองทะเบียน
และวัดผลทราบก่อน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  

  ๖๒.๕   การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓  และข้อ ๖๔.๑ ให้นับระยะเวลา การศึกษา
ในคณะเดิมรวมด้วย 

ข้อ ๖๓  ส าหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้น าผลการศึกษา ของรายวิชาต่าง ๆ  
ที่ได้ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย  แม้รายวิชา ที่นิสิตผู้ย้ายโอนคณะได้ศึกษาจะ
ไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตาม  ส าหรับ นิสิตที่โอนคณะหรือวิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้ท าการประเมินผล  เฉพาะรายวิชาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น 
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ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้ลงทะเบียน  เรียน
บางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้น าผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา ค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยด้วย 

หมวดที่ ๗ 

การส าเร็จการศึกษา 

ข้อที่ ๖๔  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :- 
  ๖๔.๑  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๖๔.๒  ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ

ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
  ๖๔.๓  ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖๕  นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๖๕.๑  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑  ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

การศึกษานั้น    
        ๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
        ๖๕.๑.๓  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า  C  หรือได้สัญลักษณ์   U   ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้และ 
        ๖๕.๑.๔  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่างร้ายแรงในระหว่าง

ที่ศึกษา 
  ๖๕.๒  เกียรตินิยมอันดับสอง 
       ๖๕.๒.๑  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

การศึกษานั้น ๆ 
      ๖๕.๒.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
      ๖๕.๒.๓  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า  D  หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้

และ 
      ๖๕.๒.๔  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่างร้ายแรงในระหว่าง

ที่ศึกษา 
ข้อ ๖๖  นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนไม่มีสิทธิได้รับปริญญา เกียรตินิยม  เว้นแต่

จะได้ศึกษาและได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด 
ข้อ ๖๗   นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพ่ือขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่นิสิตจะ

สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
ข้อ ๖๘  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและผู้อ านวยการ กองทะเบียนและ

วัดผลเป็นผู้พิจารณาค าร้องของนิสิตเบื้องต้นแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมต่อไป 

ข้อ ๖๙   สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ข้อ ๗๐  มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ ๑ ครั้ง  ซึ่งจะประกาศก าหนดวัน ให้ทราบเป็นปี 

ๆ ไป 
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บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ ๗๑  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี  ดังต่อไปนี้ 
  ๗๑.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒   ยังคงปฏิบัติ ตาม

ข้อบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๗๑.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป  ให้

ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

     ลงชื่อ     
                  (พระสุเมธาธิบดี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

-------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่   ๒๘   กุมภาพันธ์   พุทธศักราช 
๒๕๕๐   จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้ :- 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
                ๖.๑  คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 

(๑)    เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  หรือ 

 (๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ตอนต้น 
หรือ 

(๓)   เป็นผู้สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
(๔)    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ 
(๖)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ    
(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

(๘)  เป็นผู้ส าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี  ไม่น้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

 (๙)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภา
วิชาการก าหนด 
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(๑๐)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย” 

        ๖.๒  คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา  
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 
(๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
 (๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค  และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่

มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง  หรือ 
 (๔)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
 (๕)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  ยกเว้นผู้ส าเร็จ
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ  

 (๖)   เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภา
วิชาการก าหนด 

 (๗)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย  

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   เมษายน   พุทธศักราช   ๒๕๕๐ 

     ลงชื่อ           
                           (พระธรรมสุธี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

------------------- 
 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุ งแก้ ไขข้อบั งคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า    ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า  ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit 
System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ 

สัปดาห์ 
   ๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ 

สัปดาห์ 
  นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สอง
อีก ๑ ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ เกิน ๘ ปี
การศึกษา และต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ส่วนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา และการปฏิบัติงานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับคณะครุศาสตร์ให้นับเข้าในปีการศึกษาที่ ๕ 
  ยกเว้นในกรณีข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๑๐ 
 

  “ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน 
โดยจะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน   แต่ละหลักสูตร” 
 ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๖ จ านวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ 
   ๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อย

กว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้
เป็นไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ ส่วนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

   ๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

   ๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้ลงทะเบียน
รายวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ ากว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ   ส าหรับคณะครุศาสตร์ต้องไม่ต่ ากว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกต”ิ 

 ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๘ การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
   ๒๘.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในเงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้ 

    ๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเจ็ดวัน
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพักการศึกษา  
รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ W        ในระเบียน 

    ๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันแรก  แต่ยังอยู่ภายในสี่สิบห้า
วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันแรก  
แต่ยังอยู่ภายในยี่สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  ถือว่า
นิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์ W 
ในรายวิชานั้น  ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า
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วิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ  ในกรณีเช่นนี้ นิสิต
จะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

    ๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ตามข้อ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะได้รับ
ระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

    ๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต
ในการศึกษาภาคปกติ ไม่ ได้   เว้นแต่จะได้ รับอนุมัติ จาก
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย” 

 ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 
  นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี
หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย จะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ ๖๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖๕ นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
    ๖๕.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า C หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่

ลงทะเบียนไว้และ 
    ๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง

ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
   ๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง 
    ๖๕.๒.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๒.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ 
    ๖๕.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า D หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่

ลงทะเบียนไว้และ 
    ๖.๕.๒.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง

ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา” 
   
   ประกาศ ณ วันที่      ๒๑    สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  
 (พระธรรมสุธี) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
----------------- 

 
  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/                
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา                               
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชา                        
ในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นค าร้องเฉพาะรายวิชาที่มี
ผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบก่อน
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
  (๓) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่ศึกษา
ได้ และน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
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  (๔)  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ   นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่ เคยศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าส ามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นค าร้อง เฉพาะ
รายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐  
หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา
ได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการวิทยาลัย  จ านวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา 

(๓) รับพิจารณาค าร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษา 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษา 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 



มคอ.๒ พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน้า ๑๑๔ 
 

 
 ข้อ ๙ ให้การด าเนินการเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ด าเนินการไปก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๕/                
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา

ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาและ

หน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วใน  สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 

หรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นค าร้องขอ
อนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติแรกที่เข้าศึกษา 

  (๒) รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 

  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นค า
ร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ  เทียบเท่า  ให้คณะหรือวิทยาลัย
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ที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ 
ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 

  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสาม
ภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 

   นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 
  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                                                    
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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