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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ภาควิชารฐัศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       :    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :    Doctor of Philosophy Program in Buddhist Management 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  :    พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         :    Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  :    พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)  
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :    Ph.D. (Buddhist Management) 
๓. วิชาเอก 
    - 
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
     ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
      ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที ่๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี 
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ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๘. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     - เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
     - เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
     - เป็นนักพัฒนางานด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
     - เป็นพระสงฆผ์ู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
     - เป็นพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะสงฆ์ 
     - เป็นนักวิจัยทางด้านกิจการคณะสงฆ์ 
     - เป็นนักวิชาการทางด้านการจัดการและด้านพระพุทธศาสนา 
 
 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ี
ส าเร็จ 

อาจารย์ พระมหาก าพล คุณงฺกโร/ 
มาลัย 
ID ๕๗๔๐๑๐๐๐๔๔๘๖๑ 

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

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย์ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท/ 
รุจิเวทย์ 
ID ๓๑๔๐๖๐๐๒๒๘๓๔๑ 

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

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ/
แซ่หลี 
ID ๑๘๐๙๙๐๐๐๕๔๙๘๐ 

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

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

 
 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         ห้องบรรยาย  ใช้อาคารเรียนรวมซึ่งเป็นที่ท าการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยส านักงานภาควิชา
รัฐศาสตร์ ห้องท างานของอาจารย์  ส านักงานคณบดี   ห้องท างานผู้บริหาร  ห้องสมุด  ห้องอ่านหนังสือ 
ห้องประชุม และห้องบรรยาย 
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๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         ประเทศไทยก าลังให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้ชาวไทยทั้งประเทศ หลักการที่ส าคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ รู้จักประมาณ มีความพอดี และมีเหตุผล โดยอาศัยหลักการดังกล่าว ท าให้องค์กรทางสังคมทั้ง
ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจ และขยายผลไปยังทุกภาคส่วนของสังคมไทย รวมไปถึงระบบ
เศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน ซึ่งในระดับหมู่บ้านชาวบ้านมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่ยังขาดผู้น าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาต่อแนวคิดดังกล่าวอย่าง
แท้จริง การพัฒนาผู้น าทางจิตวิญญาณ คือ พระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มคีวามรู้ความสามารถ เข้าใจ
ถึงแก่นแท้ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความ
จ าเป็น เ พ่ือมาท าหน้าที่ ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้ งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึง
ระดับประเทศต่อไป 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่าปัญหาต่างๆ ใน
สังคมท่ีก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในประเทศ 
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม  ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และน ามาสู่การที่องค์กร
ก ากับดูแลด้านคุณภาพจ าเป็นต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ส าหรับก ากับให้องค์กรต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์จึงจะรับรองหน่วยงาน เช่นการให้การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ เป็นปัญหาต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท าให้มีความต้องการนักบริหารที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทาง
ทฤษฎี การศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
          ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้
จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์
ทางด้านการบริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
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          ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
นอกจากนั้นด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทาง
พุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่ส าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนอันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร  การท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การ
ออกแบบและความสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การ
บริหารจัดการตนเอง  รวมไปถึงจริยธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงเล็งเห็น
ความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนใน
บางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
            ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
            ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
ทางด้านการจัดการที่บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทาง
วิชาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการ สอดคล้องกับพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือ
เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์
เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน  

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการ และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบ
เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็น
ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ 
วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการ ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี
ความเจริญยั่งยืนตลอดไป 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคณะสงฆ์
และองค์กรต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงใน
ความต้องการของคณะสงฆ์ และ
องค์การต่างๆ  
- น าแนวคิด รวมทั้ ง เทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  
 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
หรือนายจ้าง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ ใช้
ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใ ห ม่ ต้ อ ง เ ข้ า อบ ร ม เ กี่ ย ว กั บ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ 
และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก

ภ าคทฤษฎี แ ล ะปฏิ บั ติ  แ ล ะ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์
ให้แก่คณะสงฆ์และชุมชน 

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
   ๑.๑ ระบบการศึกษา 

๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลา
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ต้องเรียนรายวิชาบุรพวิชาที่แสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกันในรายวิชา 

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๑.๑.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติใน ๗ รายวิชา ต่อไปนี้ 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 

๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๒.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติในอีก ๘ รายวิชา ต่อไปนี้ 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๖ การจดัการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๘๐๔ ๑๐๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๘ การบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 

๑.๑.๕ นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, 
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

๑.๑.๖ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เมื่อได้ขึ้นทะเบียนนิสิตเรียบร้อยแล้ว นิสิตแบบ 
๒.๑ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิ
เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 

๑.๑.๗ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ภาคผนวก ค) มาใช้เพ่ือด าเนินการโดยอนุโลม 
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๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑.๓.๓ ดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 

๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกต ิโดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน ตุลาคม - มกราคม 
ภาคฤดูร้อน           เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 

       ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา  
             ๒.๒.๑ แบบศึกษาเต็มเวลา 
       ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานตรงสายในสาขาวิชา 

๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมใน
ระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม  

๒.๓.๓ มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.๓.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๒.๔ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑.๒  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
๑.๓  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
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๑.๔  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๕  ขอบเขตการวิจัย 
๑.๖  ปัญหาที่ต้องการทราบ(ถ้ามี) 
๑.๗  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๘  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๙  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑.๑๐  วิธีด าเนินการวิจัย 
๑.๑๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
๑.๑๒  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๑๓  โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
๑.๑๔  บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๑.๑๕  ประวัติผู้วิจัย 

๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธก าหนด และสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ด าเนินการ
โดยสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

๑) ทักษะด้านการฟัง (Listening)    ๑๐๐  คะแนน 
๒) ทักษะด้านการพูด (Speaking)   ๑๐๐  คะแนน 
๓) ทักษะด้านการอ่าน (Reading)   ๑๐๐  คะแนน 
๔) ทักษะด้านการเขียน (Writing)    ๑๐๐  คะแนน 
รวม ๔๐๐ คะแนน 

ผู้สมัครที่ได้ผลสอบเกินร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ถือว่าสอบผ่านการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่เสนอ ตามข้อ ๑ และ

ความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
๔. ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่

บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะสังคมศาสตร์ก าหนด 

  ๒.๕ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  และ ๒.๖ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

ทักษะสถิติการวิจัย 
ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็น
กรณีพิเศษ 

 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษโดยใช้
เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 
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การเขียนโครงการวิจัย 
จัดคลินิควิจัยไว้ให้นิสิตเข้าปรึกษาเรื่องการวิจัยเป็นการ
เฉพาะ 

*ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก  
 

๒.๗ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนิสิต(รูป) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
 ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๑.๑ ๒.๑ 

ชั้นปีที่ ๑ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒   ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
ชัน้ปีท่ี ๓     ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๕ ๒๕ ๑๐ ๕๐ ๑๕ ๗๕ ๑๕ ๗๕ ๑๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

    
๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 

 
o 

 
๒.๘ งบประมาณตามแผน  

                   ๒.๘.๑ งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๒๕๐,๐๐๐ บาท/รูป/ปี) 

๗,๕๐๐,๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รายได้อ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชากร 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวม ๗,๗๐๐,๐๐๐ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ 

 
๒.๘.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุน (๒ x ๑๐,๑๐๐ x ๑๒)* 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
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รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุน (๒ x ๑๐,๑๐๐ x ๑๒)* 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ  
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก  
   - ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒๔๒,๔๐๐ 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์ 
    - คาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     

งบพัฒนาบุคลากร      
รวม ๗๔๒,๔๐๐ ๑,๐๔๒,๔๐๐ ๑,๔๒๒,๔๐๐ ๑,๔๒๒,๔๐๐ ๑,๔๒๒,๔๐๐ 

*   มีพนักงานสายสนับสนุนประจ าหลักสตูร ๒ คน  
      ๒.๙ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
             -ใช้รูปแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน   
      ๒.๑๐ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
             -ไม่มี 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
       ๓.๑ หลักสูตร 
           ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) แบบ ๑.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
              ๒) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
           ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็น   ๒  แบบ  คือ 
              ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
ท า ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ จ า น ว น  ๕ ๔  ห น่ ว ยกิ ต  แ ล ะศึ ก ษ า วิ ช า โ ด ย ไ ม่ นั บ ห น่ ว ย กิ ต จ า น ว น  ๘  ร า ย วิ ช า  
โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร 
             ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามโครงสร้างหลักสูตร 
ดังนี้ 
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หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ   
    ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๖ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๒๔) (๙) 
 ๒. หมวดวิชาเอก - ๖ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
 ๔. วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต - (๙)* 
 ๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๕๔ 
 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
             * ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหรือไม่ได้เรียนรายวิชาเหล่านี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ที่
ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้ 
 

๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑ 
๑) หมวดวิชาบังคับ : (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน ๘ รายวิชา คือ 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Philosophy of Sciences)  
๘๐๔ ๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Advanced Research Methods for Management)  
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist Management)  
๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Analysis to Advanced Quantitative and Qualitative Research 

for Management) 
 

๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Affairs Management in ASEAN)  
๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhism Affairs Administration Reformation)  
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Insight Meditation)  

 

หมายเหตุ: รายวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับพื้นฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
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๒) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
  (Dissertation)  

 

๓.๑.๔ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑ 
๑) หมวดวิชาบังคับ : จ านวน ๕ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา โดย

ก าหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอ่ืนๆที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต  จ านวน ๖ หน่วยกิต 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธป ัชญาแห่งศาสตร์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Philosophy of Sciences)  
๘๐๔ ๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Advanced Research Methods for Management) 

 
  

 

๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Seminar on Buddhist Management)  
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Insight Meditation)   

๒) หมวดวิชาเอกแบบ ๒.๑ : เป็นกลุ่มวิชาที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต ดัง
มีรายละเอียดรายวิชา ดังนี้ 

๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Analysis to Advanced Quantitative and Qualitative Research 

for Management) 
  

๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Affairs Management in ASEAN)   

๓) หมวดวิชาเลือกแบบ ๒.๑ : เป็นวิชาเลือกที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิต นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 

๘๐๔ ๑๐๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการ ๓ ( ๓-๐-๖ )  
 (Buddhadhamma Integration for Management)   

๘๐๔ ๑๐๘ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Comparative on Buddhist Affairs Administration)  
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๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhism Affairs Administration Reformation)  

๘๐๔ ๑๑๐ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Strategic Planning and Management)   

๔) วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหรือไม่ได้เรียน
รายวิชาเหล่านี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ที่ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชาเหล่านี้  

๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Introduction to Management)   
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Organizational Theory and Management)   
๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Research Methodology in Management) 

 
 

๕) ดุษฎีนิพนธ์แบบ ๒.๑ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
  (Dissertation)  

 

ความหมายของเลขประจ าวิชา 
๑. ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
     ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที ่๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  

             ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
๒. หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชา

นั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์  การปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/ต่อ
สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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    ๓.๑.๕ แผนการศึกษา 
 ๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๒  เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 
 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 
วิชาเอก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ ์

 
 

(๓) 
 

(๓) 
 

(๓) 
 
- 
 

๖ 

 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 
 

๐ 

 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 
 

๑๘ 

 
 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    
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ภาคการศึกษาที่ ๓ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
๓ 
 
 
 
 
 

๐ 

 
๐ 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
๖ 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา ้ว
ยตนเอง 

๔ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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ภาคการศึกษาที่ ๕ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๖ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๒  เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
วิชาเอก 
- 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ 
 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
(๓) 
 
 
 

(๓) 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
 
 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
 
 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    

 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
๘๐๔ ๑๐๕ การวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 

 
(๓) 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

(๓) 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 

 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๒๒ 
 

 

 
ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๓ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ 
รายวิชา 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ 
รายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๑๔ ๑๐๖  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

(๓) 
 

๖ 

 
 
 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๐ 

 
 
 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๑๘ 

 
 
 
 
 

๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 
ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา ้
วยตน
เอ 

๔ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๒๓ 
 

 

 
ภาคการศึกษาที่ ๕ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วย
นเอง 

๕ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
 

ภาคการศึกษาที่ ๖ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วยตน
เอ 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
 

 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๒๔ 
 

 

          ๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา 
  (ดูจากภาคผนวก ก) 

 
๓.๒ ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิ 

๓.๒.๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         ๓.๒.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายใน
หลักสูตร 
รายวิชา 

อาจารย ์ พระมหาก าพล คุณงฺกโร พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

อาจารย ์ พระมหาสุนันท์ สุนนโฺท พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
การจัดการ/ วิปัสสนากรรมฐาน 

อาจารย ์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

การบริหารจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ 

                  ๓.๒.๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายใน
หลักสูตร 
รายวิชา 

อาจารย ์ พระมหาก าพล คุณงฺกโร* พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 

การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

อาจารย ์ พระมหาสุนันท์ สุนนโฺท* พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

การบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อการจัดการ/ 
วิปัสสนากรรมฐาน 

อาจารย ์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ* พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

การบริหารจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนา

เปรียบเทียบ 

อาจารย ์ พระปลัดระพิน พุทธฺิสาโร พธ.ด./ พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม./ประวัติศาสตร์เอเซีย 
พธ.บ./ครุศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์/ 
สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ

สังคมไทย 

อาจารย ์ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย DM./การจัดการภาครัฐ 
ศศ.ม./การบริหารองค์การ 
พธ.บ./พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยเกริก 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 

เทคนิคการวิจัยช้ันสูง
ทางการจัดการ 

อาจารย ์ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.บ./รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๔ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพช้ันสูง

ทางการจัดการ 

 หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๒๕ 
 

 

   ๓.๒.๒. อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ 

๑) พระพรหมบณัฑติ, ศ.ดร. Ph.D (Philosophy) 
M.A., M.Phil., Dip.in French,  
พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

๒) พระศรีคมัภรีญาณ, ศ.ดร. Ph.D.(Pali&Buddhist Studies) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา) 

๓) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

๔) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ.(ปรัชญา) 

๕) พระครสูังฆรักษ์เกยีรตศิักดิ์ กิตฺตปิญฺโญ, 
ผศ.ดร. 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(การจดัการการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

๖) ศ.ดร.บญุทัน  ดอกไทสง B.A. (Political Development) 
M.A. (Com. Arts) 
Ph.D.(Public Administration) 

๗) ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ Ph.D.(Sociology) 
พธ.บ., M.A.(Sociology) 

๘) ศ.ดร.จริโชค วีระสย 
 

Ph.D., Berkeley, 1968 
M.A. in Political Science, Berkeley 
B.A. (Honors thesis inSociology, University of California, Berkeley) 

๙) ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต ์
 

Ph.D. (Political Economy), University of Pennsylvania 
M.Sc. (Human Settlenent Planning and Development), 
Asian Institute of Technology 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๑๐) รศ.ดร.สมาน งามสนิท พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
M.A. (Communication Art) 
B.A. (Government) 

๑๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร Ph.D.(Development Administration) 
พธ.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

๑๒) รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี Ph.D.(Management) 
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิ) 

๑๓) นอ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)  
ศศ.ม.(การจดัการ) 
ศศ.บ. 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๒๖ 
 

 

๑๔) พล.ต.ดร. วีระ วงศ์สรรค์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
วท.บ., น.บ., ศศ.บ., กศ.บ.ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) 

๑๕) ดร.ทรงวิทย์  แกวศรี พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ., M.A.(Library Science)  

 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ ์

      ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
            หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ 

              การท าวิจัยในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่มุ่งเน้นด้านการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทาง
พระพุทธศาสนาโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการ
ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
หรือการน าหลักพระพุทธธรรมไปบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การ
อ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพระศาสนา ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่ง
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัยจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และต้องมีการน าเสนอผลดุษฎีนิพนธ์ และต้องสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  ทั้งนี้ผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

      ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นระบบและมีหลักการสามารถ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการจัดการเชิงพุทธ ในสาขาวิชาต่างๆ และผลการเรียนรู้
ทั้ง ๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

      ๕.๓ ช่วงเวลา 
             ๕.๓.๑  แบบ ๑.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เป็นต้นไป 
              ๕.๓.๒ แบบ ๒.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๓ เป็นต้นไป 

      ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
             แบบ ๑.๑   จ านวน  ๕๔  หน่วยกิต 
             แบบ ๒.๑   จ านวน  ๓๖  หน่วยกิต 

      ๕.๕ การเตรียมการ 
              ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมในแต่ละปี

การศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 
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              ๕.๕.๒ เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่าง  ดุษฎี
นิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์   

              ๕.๕.๓ อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
              ๕.๕.๔ หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนาส าหรับนิสิต นิสิตเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้านการ

จัดการเชิงพุทธ ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย
ด้านการจัดการเชิงพุทธ 

              ๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน แต่ไม่เกิน ๓ ท่าน 
              ๕.๕.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดเตรียม              

โครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานดุษฎีนิพนธ์ และการประเมินผล
กระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ของผู้เรียน 

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
              ๕.๖.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์

ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ให้มี
กรรมการอย่างน้อย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

              ๕.๖.๒ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
                   แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ  ( Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

               ๕.๖.๓ ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
ในการตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

                ๕.๖.๔ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง 
                ๕.๖.๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ์ โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ 

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

         ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๑๔ (ภาคผนวก ค)  
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงการบริหารที่เน้นการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อน
ด้วยระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
การใช้ต าราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรู้และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

๔. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสร้างภาวะความเป็นผู้น าโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
แนวคิดภาวะผู้น าเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการท าวิจัย
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือส่งงาน 
และมีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง 

๕. ด้านบุคลิกภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือ
พัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดปัญญา  ส่วน
บุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การ
เข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการ
วางตัวในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้ 
ทั้งทางภาคทฤษฎีและการท าการวิจัย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก 
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้งานที่
จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิงปฏิบัติ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธ
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของบุคคลอื่น 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในการวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จและส่งงานตาม
ก าหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
       ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต และประเมิน
จากผู้ปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ        
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ        
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการ
ทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือ
สนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
       ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 
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       ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
       ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
       ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่
สูงขึ้น  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบย่อย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
       ๔. การน าเสนอผลงาน  
       ๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
       ๖. การสอบประมวลความรู้  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเชิงพุทธ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
       ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
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       ๓. การน าเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม  
       ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กล
ยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. การจดักิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
       ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม  
       ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
       ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. สังเกตพุฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
        ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การ
ท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ทางด้านการจัดการเชิงพุทธในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
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ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและ
น าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
        ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  

๒. การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
        แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดย
ที่ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธ
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของบุคคลอื่น 
 
ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ เป็นแก่นของสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชาการ
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จัดการเชิงพุทธ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม     
ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเชิงพุทธ  
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ทางด้านการจัดการเชิงพุทธในเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี

๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
หลักสูตรแบบ ๑.๑                      
- หมวดวชิาบังคบั ไม่นบัหนว่ยกิต จ านวน ๘ วชิา                    

 ๘๐๔ ๑๐๑  พุทธปรัชญาแห่งศาสตร ์                    
 ๘๐๔ ๑๐๒  เทคนิคการวิจัยช้ันสงูทางการจัดการ                      
 ๘๐๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลยัสงฆ์กับสังคมไทย                      
 ๘๐๔ ๑๐๔  สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ                    
 ๘๐๔ ๑๐๕  การวเิคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพชั้นสูงทางการจัดการ                     
 ๘๐๔ ๑๐๖  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่ม ประเทศ

อาเซียน  
                   

 ๘๐๔ ๑๐๙  การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                     
 ๐๐๐ ๙๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน                     

 - หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต                    
 ๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์                    

 หลักสูตรแบบ ๒.๑                     
 - หมวดวิชาบังคับ                     
 - แบบนับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต                    

๘๐๔ ๑๐๑  พุทธปรัชญาแห่งศาสตร ์                    
๘๐๔ ๑๐๒  เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ                    
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รายวิชา 
๑.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด้านความรู้ 

๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
- แบบบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต                    
 ๘๐๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลยัสงฆ์กับสังคมไทย                      
 ๘๐๔ ๑๐๔  สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ                     
 ๐๐๐ ๙๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน                     

 -  หมวดวิชาเอก ๖ หน่วยกิต                    
๘๐๔ ๑๐๕  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพช้ันสูง 

 ทางการจัดการ 
                   

๘๐๔ ๑๐๖  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่ม   
 ประเทศอาเซียน  

                   

 - หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต                    
 ๘๐๔ ๑๐๗  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจดัการ                    
 ๘๐๔ ๑๐๘  การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ                    
 ๘๐๔ ๑๐๙  การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                    
 ๘๐๔ ๑๑๐  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์                     

 - วิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกติ                    
๖๑๔ ๑๐๑ พื้นฐานทางการจัดการ                    
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ                    
๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ                    

 - หมวดดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต                    
 ๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต                    
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หมวดที่  ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

 
๕.๑ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

              เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไว้ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 
ด 

       ๕.๒  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
          การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

              ๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าดุษฎีนิพนธ์  

จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนใน
การออกข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับ
การประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการ
ประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเอง ระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล 

              ๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้ว
น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

                      ๕.๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งาน
ท าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

                      ๕.๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
                      ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้ จาก               

หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการ



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๓๔ 
 

 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                         ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มี

ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

                         ๕.๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจาก
หลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาสาขาอ่ืน โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

                         ๕.๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก             
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้                
องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมใน
ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

                         ๕.๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
                (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
                (๒) จ านวนสิทธิบตัร 
                (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
                     (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม  
                                     (๕) จ านวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับระดับชาติและนานาชาต ิ

      ๕.๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
             ๕.๓.๑ การส าเร็จการศึกษา 
                    แบบ ๑.๑   

                      ๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                      ๒. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง 

                      ๓. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

                      ๔. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
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                     แบบ ๒.๑   
                      ๑. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
                  ๒. สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ              
ขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ              
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
                  ๓. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

                      ๔. สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

                      ๕. เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

     ๖.๑ การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

และหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 
               - บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
               - สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
               - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ  และมีอาจารย์อาวุโส

เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็น
อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมิน
และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

      ๖.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
              ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
                        - ส่งเสริมให้อาจาย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ

เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

              ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ไดม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ 
โดยการสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

                        - ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

   ๗.๑ การก ากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
             - จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท า
หน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และ
มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์
ผู้สอน 

            - จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

            - มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      

            - ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชา ติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

            - จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 

            - มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ให้
ครบถ้วนทุกตัวเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ 
มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 

 

 

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๓๘ 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

    

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

    

๔. จัดท า รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

    

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

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

    

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน     

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อปี 

    

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎี
บัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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      ๗.๒ บัณฑิต 
              - มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิต ให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
              - มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ  

     ๗.๓ นิสิต 
             - มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการ

วัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนด
คุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส 
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

            - ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตร                 
มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การ
ปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้
นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ  

            - มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 

      - มีการรักษาอัตราความคงอยู่  อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  

     ๗.๔ อาจารย์ 
            - มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหรือสาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง โดยมี
ระบบ  มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสม
และโปร่งใส 
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            - มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 

            - มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ โดยการก ากับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร 
โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  

     ๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
            - มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไก

ที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชา
ต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหาร
จัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน  

            - มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

            - มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมี ระบบ มี
กลไกในการน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับ
ติดตามอาจารย์ในการจัดท า มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  

            - มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในประเมินผู้ เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวาง
ระบบการเมินดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
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            - มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     ๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
            - มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
        ๘.๑.๑ การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

      กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น  
พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
ค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 

การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 

๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๘.๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการ

ท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

๘.๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
๘.๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือ

จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
๘.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 
และในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎี
บัณฑิตอยู่เสมอ 
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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 

 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์      (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhist Philosophy of Sciences) 

         ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การเข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ด้วยกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
พุทธปรัชญาแห่งการปกครอง พุทธปรัชญาแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพุทธปรัชญาแห่งการบริหาร
ที่สามารถน ามาบูรณาการเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
๘๐๔ ๑๐๒   เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ     (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Advanced Research Methods for Management) 
        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทาง การ
จัดการ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง  รวมถึง
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ให้นิสิตแต่ละรูปหรือคนน าเสนอหัวข้อและโครงร่างที่
ตนเองจะท าดุษฎีนิพนธ์มาเสนอในชั้นเรียนเพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันให้ความเห็นทางวิชาการอย่าง
กว้างขวาง 
 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย     (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
         สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ประวัติการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและ
พัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึง
ประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนิ นงาน
อ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 
 

๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ       (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
(Seminar on Buddhist Management)  

              สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการจัดการ
ความเสี่ยง วิธีการหรือเทคนิค การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ(TQM) การจัดการขีดความสามารถ การ
จัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) การจัดการโดยใช้การวัดผลงานเชิง
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ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)การจัดการโดยใช้
เทคนิคการเปรียบเทียบวัด (Benchmarking) พร้อมทั้งกรณีศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
สมัยใหม่ที่น าวิธีการหรือเทคนิคการจัดการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
 

๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Analysis to Advanced Quantitative and Qualitative Research for Management) 
ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา หลักการออกแบบการ

วิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ (IOC, Try Out) สถิติที่เหมาะสมกับตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (X, S.D.)  
ฝึกการปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติอนุมาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Chi-Square การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical Regression)  
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ ANCOVA, Logistic Regression, และ Discriminate 
Analysis ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบ
อุปนัย การจ าแนกชนิดข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้แก่ วิธีการแบบการ
ตีความ วิธีการแบบมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา และวิธีการแบบการมีส่วนร่วมทางสังคม รวมถึงการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าทั้งด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย ด้านทฤษฎี และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 

๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhist Affairs Management in ASEAN) 
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาของประเทศที่

นับถือพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน อันประกอบด้วย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ โดยเน้นการค้นคว้าการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นส าคัญ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ขบวนการของชาว
พุทธในกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบูรไน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้นิสิตเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือไปศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ 
 

๘๐๔ ๑๐๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการ     ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhadhamma Integration for Management)  
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือน าหลักพุทธธรรม หรือ

วิธีการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์หรือบูรณาการกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือองค์การทั่วไป 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๔๗ 
 

 

๘๐๔ ๑๐๘ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Comparative on Buddhist Affairs Administration)  
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามแนวศาสนาเปรียบเทียบโดยเป็นการเปรียบการบริหารกิจการ

พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวามและมหายาน ซึ่งเน้นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประกอบด้วยการ
ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
ทั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาของทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจากทั่วโลก โดยแบ่ง
ออกเป็นภูมิภาคต่างๆ 
 

๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา     (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhism Affairs Administration Reformation) 
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและโอกาสตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวพุทธวิถี  

เกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน อันได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยน าแนวทางที่มหาเถร
สมาคมหรือเจ้าคณะผู้ปกครองก าหนด หรือน าผลการศึกษาวิจัยที่มีผู้ศึกษาวิจัยแล้วมาเป็นแนวทางสู่การปฏิรูป
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้อาจก าหนดให้แบ่งนิสิตเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเขียนบทความทางวิชาการ
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
 

๘๐๔ ๑๑๐ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์     ๓ ( ๓-๐-๖ )  
    (Strategic Planning and Management) 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือการวางแผนระยะยาวระดับชั้นของกลยุทธ์ 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์อันประกอบด้วย ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์การ (SWOT) การก าหนด แผนกลยุทธ์และการน าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติด้วยการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การประเมินผล และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการกิจการต่าง ๆ 
บทบาทของผู้น าองค์การในการเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์การตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 
 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน        (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
(Insight Meditation)  

         ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นใน
พระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๔๘ 
 

 

๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์       จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
(Dissertation)  

            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทาง
พระพุทธศาสนาโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ หรือการน าหลักพระ
พุทธธรรมไปบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พระศาสนา โดยโครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีเนื้อหาดังกล่าว การท าวิจัยใน
ลักษณะเชิงปฏิบัติการ (Operational Research) เพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
 

๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์       จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
(Dissertation)  

            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนาโดยเน้นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน อันประกอบด้วย
การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
หรือการน าหลักพระพุทธธรรมไปบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การ
อ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพระศาสนาและน าความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ ์ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
 
๖๑๔ ๑๐๑  พื้นฐานทางการจัดการ                                          (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Introduction to Management) 
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการจัดการ 

กระบวนการทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิง
พุทธ ตลอดถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคต 
 
๖๑๔ ๑๐๓  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ                        (๓) ( ๓-๐-๖ )  
                (Buddhist Organizational Theory and Management) 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน และปัจจัยขั้นสูง
ในการจัดรูปองค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การกระจายอ านาจ ขนาดองค์การ ยุทธศาสตร์องค์การอ านาจและ
ภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการจัดโครงสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการจัดกลุ่มคนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา หลัการ
จัดการโครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและวัฒนธรรมองคืการทาง
พระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้างองค์การและบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทย และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๔๙ 
 

 

๖๑๔ ๑๐๖   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ                                  (๓) ( ๓-๐-๖ )  
                (Research Methodology in Management) 
                  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา ขั้นตอนการวิจัยอันประกอบด้วย 
การก าหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน 
การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการและการรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในกกิจการพระพุทธศาสนา หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
        

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

หมวดวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ านวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑ 
     ๑. หมวดวิชาบังคับ     
         ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๙ - ๖ 
         ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๒๗) (๑๘) (๒๔) (๙) 
     ๒. หมวดวิชาเอก - ๙ - ๖ 
     ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ - ๖ 
     ๔. วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - (๖) - (๖) 
     ๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ ๕๔ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๖๐ ๕๔ ๕๔ 
 
    แนวสังเขปรายวิชา แบบ ๑.๑ 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
          (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
          สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่
พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
โลก และการด าเนินงานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒานา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
       (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
        สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่
ประวัติการก่อต้ังมหาวิทยาลัย พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยใน
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อ
สังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 



มคอ.๒_พธ.ด._สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ    ๕๒ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
          (Buddhist Philosophy of Sciences)  
           ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ และกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 
 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์   (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
        (Buddhist Philosophy of Sciences) 
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ด้วยกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญา
เพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ พุทธปรัชญาแห่งการปกครอง พุทธปรัชญาแห่งการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพุทธปรัชญาแห่งการบริหารที่สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือการ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

๘๐๔ ๑๐๓      สัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
        (Seminar on Studies in Advanced Research Methodology) 

              สัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาและมโนทัศน์พื้นฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการจัดการ 
รวมทั้งแนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ การก าหนด
สมมติฐาน การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลผลการวิจัย เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางการจัดการ หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ 
 

 

๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
         (Seminar on Advanced Research Methods)  
          สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการวิจัยช้ันสูงท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ 
ส าหรับการวิจัยทางการจัดการ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยช้ันสูงเชิงบูรณาการไป
ท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง  
      

๘๐๔ ๑๐๒   เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
          (Advanced Research Methods for Management) 
           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยช้ันสูงท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ 
ส าหรับการวิจัยทางการจัดการ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยช้ันสูงเชิงบูรณาการ
ไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง รวมถึงเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้
ให้นิสิตแต่ละรูปหรือคนน าเสนอหัวข้อและโครงร่างที่ตนเองจะท าดุษฎีนิพนธ์มาเสนอในชั้น
เรียนเพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันให้ความเห็นทางวิชาการอย่างกว้างขวาง 
 
 



มคอ.๒_พธ.ด._สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ    ๕๓ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๔ ๒๐๕  สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
          (Seminar on Buddhist Management)  
            สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ(TQM) การจัดการขีดความสามารถ 
การจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) การจัดการโดยใช้
เทคนิคลิขิตสมดุลย์ (Balance Scorecard) การจัดการความขัดแย้ง การจัดการโดยใช้เทคนิคการ
เปรียบเทียบวัด (Benchmarking) พร้อมศึกษากรณีองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
สมัยใหม่ 

๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
       (Seminar on Buddhist Management)  
        สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
การจัดการความเสี่ยง วิธีการหรือเทคนิค การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ(TQM) การ
จัดการขีดความสามารถ การจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม 
(CSR) การจัดการโดยใช้การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) การจัดการความ
ขัดแย้ง (Conflict Management) การจัดการโดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบวัด 
(Benchmarking) พร้อมทั้งกรณีศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการสมัยใหม่ที่น า
วิธีการหรือเทคนิคการจัดการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
 

๘๐๔ ๒๐๖  นโยบายศาสตร์  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
            (Policy Sciences)  
 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่เน้นการพัฒนาและสั่งสม
องค์ความรู้ เพื่อสร้างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะและกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ได้แก่ 
หลักการ กระบวนการ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย 
รวมถึงกรณีศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ท้ังที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว 
 

 

๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ             (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
           (Quantitative Analysis)  
 ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา การสร้าง
ตัวแบบแทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หาผลลัพธ์ของตัวแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัว
แบบ การตัดสินใจน าตัวแบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ทางการบริหารโดยใช้
แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการมอบหมายงาน 
แบบจ าลองจ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์ แบบจ าลองโครงข่ายงาน แบบจ าลอง 
PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจและแบบจ าลองมาร์คอฟ แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 

๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
        (Analysis to Advanced Quantitative and Qualitative Research for 
Management) 
           ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา หลักการ
ออกแบบการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล 
การจัดการข้อมูล การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ (IOC, Try Out) สถิติที่เหมาะสมกับตัวแปร 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (X, S.D.) ฝึกการปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติอนุมาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ Chi-Square การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) 



มคอ.๒_พธ.ด._สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ    ๕๔ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอย
แบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบเชิงชั้น 
(Hierarchical Regression) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ 
ANCOVA, Logistic Regression, และ Discriminate Analysis ส่วนการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จ าแนกชนิดข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้แก่ วิธีการ
แบบการตีความ วิธีการแบบมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา และวิธีการแบบการมีส่วนร่วม
ทางสังคม รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าทั้งด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย ด้านทฤษฎี 
และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

๖๑๔ ๒๐๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับการจัดการ   (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
   (Advanced English for Management)  
  ฝึกทักษะช้ันสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษช้ันสูง
ส าหรับการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากต าราที่เกี่ยวกับการจัดการ
ช้ันสูงในระดับดุษฎีบัณฑิต 
 

 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
        (Insight Meditation)  
         ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของ
พระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติ
มรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
       (Insight Meditation)  
        ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิ เคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของ
พระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติ
มรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 

 ๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
           (Buddhism Affairs Administration Reformation) 
            ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและโอกาสตามหลักการจัดการเชิงกล
ยุทธ์แนวพุทธวิถ ีเกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน อันได้แก่ การปกครอง 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณ
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สงเคราะห์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการพัฒนาการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยน าแนวทางที่มหาเถรสมาคมหรือเจ้าคณะผู้ปกครอง
ก าหนด หรือน าผลการศึกษาวิจัยที่มีผู้ศึกษาวิจัยแล้วมาเป็นแนวทางสู่การปฏิรูปการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้อาจก าหนดให้แบ่งนิสิตเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
 

 ๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน   (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
         (Buddhist Affairs Management in ASEAN) 
         ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน อันประกอบด้วย ลาว กัมพูชา 
พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยเน้นการค้นคว้าการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็น
ส าคัญ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์กระบวนการของชาวพุทธในกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และบูรไน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้นิสิตเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
หรือไปศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ 
 

ดุษฎีนิพนธ์  
 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑  
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์  จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
           (Dissertation)  
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบ
ของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์   จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
        (Dissertation)  
        ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยเน้นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผย
แผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ หรือการน าหลักพระพุทธธรรมไปบูรณา
การเพ่ือการบริหารจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การอื่น ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพระศาสนา ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการ
น าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
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 แนวสังเขปรายวิชา แบบ ๒.๑ 
หมวดวิชาบังคับ  
๑.๑ วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๔ ๑๐๘  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
     (Advanced Research Methodology in Public Administration) 
               ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาและมโนทัศน์พื้นฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการจัดการ
แนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ การสร้างทฤษฎี ตัวแบบ การก าหนดสมมติฐาน 
การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ผลการวิจัย เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางการจัดการ หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ 

 

๘๐๔ ๑๐๙  เทคนิคการวิจัยชั้นสูง   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
               (Advanced Research Methods)  
     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยช้ันสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง 
ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยช้ันสูงเชิง
บูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง       

๘๐๔ ๑๐๒   เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ         ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
          (Advanced Research Methods for Management) 
           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ 
ส าหรับการวิจัยทางการจัดการ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยช้ันสูงเชิงบูรณาการ
ไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง รวมถึงเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้
ให้นิสิตแต่ละรูปหรือคนน าเสนอหัวข้อและโครงร่างที่ตนเองจะท าดุษฎีนิพนธ์มาเสนอในชั้น
เรียนเพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันให้ความเห็นทางวิชาการอย่างกว้างขวาง 

๘๐๔ ๒๑๐ กลยุทธ์การจัดการชั้นสูงส าหรับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
              (Advanced Management Strategy for Buddhist Management)  
               ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการช้ันสูงส าหรับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
ตามแนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ทางการปกครอง กลยุทธ์
ทางการศาสนศึกษา กลยุทธ์ทางการเผยแผ่ กลยุทธ์ทางการสาธารณูปการ กลยุทธ์ทางการศึกษา
สงเคราะห์ และกลยุทธ์ทางการสาธารณสงเคราะห์กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพย์สินของ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งกลยุทธ์การจัดการความรู้และการจัดการความเสี่ยงตามแนว
พระพุทธศาสนา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 ๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์            ๓ ( ๓-๐-๖ ) 

        (Buddhist Philosophy of Sciences) 
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ด้วยกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญา
เพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ พุทธปรัชญาแห่งการปกครอง พุทธปรัชญาแห่งการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพุทธปรัชญาแห่งการบริหารที่สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือการ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

 
๑.๒ วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
          (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
          สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่
พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
โลก และการด าเนินงานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒานา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
       (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
        สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่
ประวัติการก่อต้ังมหาวิทยาลัย พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยใน
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อ
สังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 
 

๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
          (Buddhist Philosophy of Sciences)  
           ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ และกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวล
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มนุษยชาติ 
๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร์  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Policy Sciences)  
  ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่เน้นการพัฒนา
และสั่งสมองค์ความรู้ เพื่อสร้างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะและกระบวนการของนโยบาย
สาธารณะ ได้แก่ หลักการ กระบวนการ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินนโยบาย รวมถึงกรณีศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งที่ประสบความส าเร็จและ
ล้มเหลว 
 

 

๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ             (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
           (Quantitative Analysis)  
 ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา การสร้าง
ตัวแบบแทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หาผลลัพธ์ของตัวแบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัว
แบบ การตัดสินใจน าตัวแบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ทางการบริหารโดยใช้
แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการมอบหมายงาน 
แบบจ าลองจ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์ แบบจ าลองโครงข่ายงาน แบบจ าลอง 
PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจและแบบจ าลองมาร์คอฟ แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 
 

 

๖๑๔ ๒๐๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับการจัดการ   (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
   (Advanced English for Management)  
  ฝึกทักษะช้ันสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษช้ันสูง
ส าหรับการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากต าราที่เกี่ยวกับการจัดการ
ช้ันสูงในระดับดุษฎีบัณฑิต 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

       (Seminar on Buddhist Management)  
        สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
การจัดการความเสี่ยง วิธีการหรือเทคนิค การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ(TQM) การ
จัดการขีดความสามารถ การจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม 
(CSR) การจัดการโดยใช้การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) การจัดการความ
ขัดแย้ง (Conflict Management) การจัดการโดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบวัด 
(Benchmarking) พร้อมทั้งกรณีศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการสมัยใหม่ที่น า
วิธีการหรือเทคนิคการจัดการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
        (Insight Meditation)  
         ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของ
พระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติ
มรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
       (Insight Meditation)  
        ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของ
พระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติ
มรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

หมวดวิชาเอก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘๐๔ ๑๑๑  องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ      ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
      (Buddhist Administrative Organization and Organization Behaviors)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาว่าด้วย ทฤษฎี (Organization theory) 
ตั้งแต่รากฐานทฤษฎีทางสังคมวิทยาจนถึงทฤษฎีสหวิทยาการที่พรรณนาและอธิบายองค์การ
สมัยใหม่ ทฤษฎีองค์การสาธารณะ (Public organization) ตลอดจนองค์การรูปวิสาหกิจ 
(Corporations) ทฤษฎีการจัดการ (Management theory) ได้แก่ทฤษฎีแนวความคิดเรื่อง การ
วางแผน การจัดองค์การ การออกแบบองค์การตลอดจนแนวความคิดและวิธีการประเมินผล 
(Evaluation) และทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม การจูง
ใจ ภาวะผู้น าในองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง และวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะอย่าง
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ยิ่งบทบาทและวิธีการที่ผู้น าประยุกต์แนวความคิดเหล่านี้ในการบริหารองค์การสมัยใหม่ 
๘๐๔ ๑๑๒    การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Organization Development Administration)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารการ
พัฒนาประเทศ ระบบบริหารรัฐกิจที่ปรับตัวและบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์
แผนงานและโครงการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์และข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ บทบาททางการเมืองและ
สิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐ บทบาทของ
ข้าราชการและฐานอ านาจในการบริหารรัฐกิจ การเข้าใจบริบทระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาท
ขององค์การและนักบริหารภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของประเทศ  
 

 

๘๐๔ ๒๑๓  สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Peaceful Means and Reconciliation)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความขัดแย้ง วิธีการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี การจัดการเพื่อให้เกิดสันติและสมานฉันท์ตามหลักพุทธธรรม ศึกษากรณีการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งสมัยพุทธกาลและการจัดการความขัดแย้งในปัจจุบันตามแนว
สมานฉันท์เชิงพุทธ 

 

 ๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
        (Analysis to Advanced Quantitative and Qualitative Research for 
Management) 
           ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา หลักการ
ออกแบบการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล 
การจัดการข้อมูล การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ (IOC, Try Out) สถิติที่เหมาะสมกับตัวแปร 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (X, S.D.) ฝึกการปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติอนุมาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ Chi-Square การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอย
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แบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบเชิงชั้น 
(Hierarchical Regression) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ 
ANCOVA, Logistic Regression, และ Discriminate Analysis ส่วนการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จ าแนกชนิดข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้แก่ วิธีการ
แบบการตีความ วิธีการแบบมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา และวิธีการแบบการมีส่วนร่วม
ทางสังคม รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าทั้งด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย ด้านทฤษฎี 
และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 

 ๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
         (Buddhist Affairs Management in ASEAN) 
         ศึกษาวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน อันประกอบด้วย ลาว กัมพูชา 
พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยเน้นการค้นคว้าการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็น
ส าคัญ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์กระบวนการของชาวพุทธในกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และบูรไน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้นิสิตเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
หรือไปศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ 
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หมวดวิชาเลือก (ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘๐๔ ๑๑๔   ภาวะผู้น าเชิงพุทธ   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
       (Buddhist Leadership)  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามแนวของพระพุทธเจ้า 
การบริหารจัดการเพื่อความเป็นผู้น าตามแนวทางพระพุทธศาสนา พุทธธรรมส าหรับการสร้าง
ภาวะผู้น า กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้น าตามแนวพุทธ รวมทั้ง
ศึกษาผู้น าสงฆ์ที่เป็นต้นแบบของพุทธศาสนิกชนอีกด้วย 
 

 

 ๘๐๔ ๑๑๕  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
  (Strategic Planning and Management)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อการวางแผนระยะยาว
ระดับช้ันของยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์อัน
ประกอบด้วย ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน
องค์การ (SWOT) การก าหนด แผนยุทธศาสตร์และการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติด้วยการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ การประเมินผล และการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการกิจการต่าง ๆ 
บทบาทของผู้น าองค์การในการเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์การตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 

๘๐๔ ๑๑๐ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์   ๓ ( ๓-๐-๖ )  
(Strategic Planning and Management) 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อการวางแผนระยะยาว
ระดับช้ันของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์อันประกอบด้วย 
ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์การ (SWOT) 
การก าหนด แผนกลยุทธ์และการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การ
ประเมินผล และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการกิจการต่าง ๆ บทบาทของผู้น าองค์การใน
การเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์การตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 

 
๘๐๔ ๑๑๖  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ   ๓ ( ๓-๐-๖ )  
  (Public Policy Analysis)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบาย การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะในการก าหนดและการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะที่ได้มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นส าคัญ และการก าหนดนโยบาย
สาธารณะที่มีผลต่อการส่งเสริมและทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๔ ๒๑๗ ศึกษาเฉพาะเร่ืองการจัดการเชิงพุทธ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Selected Studies in Buddhist Management)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เป็นการศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ า
รายวิชานี้ 

 

๘๐๔ ๒๑๘  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist Management Research and Development) 
 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการจัดการเชิงพุทธ โดยใช้การจัดการ
เชิงพุทธของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค์ กรอบ
แนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและการจัดการเชิงพุทธให้เหมาะสม 

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่การพัฒนา
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ
ข้อเสนอแนะ การสัมมนาวิชานี้นิสิตจะต้องสามารถจัดท าข้อเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ตาม
มาตรฐาน 

 

 ๘๐๔ ๑๐๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhadhamma Integration for Management)  
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือน าหลัก

พุทธธรรม หรือวิธีการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์หรือบูรณาการกับการจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือองค์การทั่วไป 

 ๘๐๔ ๑๐๘ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Comparative on Buddhist Affairs Administration)  

ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามแนวศาสนาเปรียบเทียบโดยเป็นการเปรียบการบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนาท้ังฝ่ายเถรวามและมหายาน ซึ่งเน้นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน 
ประกอบด้วยการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ ทั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาของทั้งฝ่าย
เถรวาทและมหายานจากท่ัวโลก โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  ๓ ( ๓-๐-๖ ) 

         (Buddhism Affairs Administration Reformation) 
            ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและโอกาสตามหลักการจัดการเชิงกล
ยุทธ์แนวพุทธวิถ ีเกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน อันได้แก่ การปกครอง 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการพัฒนาการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยน าแนวทางที่มหาเถรสมาคมหรือเจ้าคณะผู้ปกครอง
ก าหนด หรือน าผลการศึกษาวิจัยที่มีผู้ศึกษาวิจัยแล้วมาเป็นแนวทางสู่การปฏิรูปการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้อาจก าหนดให้แบ่งนิสิตเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

           ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๒.๑  
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
          (Dissertation)  
          ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบ
ของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ ์
      

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                  จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
        (Dissertation)  
            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยเน้นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผย
แผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ หรือการน าหลักพระพุทธธรรมไปบูรณา
การเพ่ือการบริหารจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การอื่น ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพระศาสนา ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการ
น าเสนอดุษฎีนิพนธ ์
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วิชาปรับพ้ืนฐานไม่นบัหน่วยกิต 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๑๔ ๑๐๑  พ้ืนฐานทางการจัดการ                                           

(Introduction to Management) 
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการ

จัดการ กระบวนการทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่องมือทางการ
จัดการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคต 

๖๑๔ ๑๐๑  พ้ืนฐานทางการจัดการ                                           
(Introduction to Management) 
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของ

การจัดการ กระบวนการทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่องมือ
ทางการจัดการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การ
จัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคต 

๖๑๔ ๑๐๓  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ                        
                (Buddhist Organizational Theory and Management) 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน 
และปัจจัยขั้นสูงในการจัดรูปองค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การกระจายอ านาจ ขนาดองค์การ 
ยุทธศาสตร์องค์การอ านาจและภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการจัด
โครงสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการจัดกลุ่ม
คนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา หลัการจัดการโครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ การศึกษาเครือข่าย
อย่างไม่เป็นทางการและวัฒนธรรมองคืการทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้างองค์การและบังคับบัญชา
องค์กรสงฆ์ไทย และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

๖๑๔ ๑๐๓  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ                        
                (Buddhist Organizational Theory and Management) 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน 
และปัจจัยขั้นสูงในการจัดรูปองค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การกระจายอ านาจ ขนาดองค์การ 
ยุทธศาสตร์องค์การอ านาจและภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการ
จัดโครงสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการ
จัดกลุ่มคนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา หลัการจัดการโครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ 
การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและวัฒนธรรมองคืการทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้าง
องค์การและบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทย และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

๖๑๔ ๑๐๖   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ                                  
                (Research Methodology in Management) 
                  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา ขั้นตอนการวิจัยอัน
ประกอบด้วย การก าหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนด
กรอบแนวคิด และสมมติฐาน การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการ
และการรายงานผลการวิจัยเพื่อน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในกกิจการพระพุทธศาสนา หรือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 

๖๑๔ ๑๐๖   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ                                  
                (Research Methodology in Management) 
                  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา ขั้นตอนการวิจัยอัน
ประกอบด้วย การก าหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนด
กรอบแนวคิด และสมมติฐาน การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล 
การจัดการและการรายงานผลการวิจัย เพื่ อน าการวิจัยมาประยุกต์ ใ ช้ในกกิจการ
พระพุทธศาสนา หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
           ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

           ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่ส าเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ 

           ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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                        ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
                      ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้ส าเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
                      ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
          ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

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

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 

๓๖ หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ๑๒        หนว่ยกิต 
วิชาเอก                      ๑๘        หนว่ยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       ๖              หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  ๑๒        หนว่ยกิต 
รวมทั้งสิ้น                  ๔๘            หน่วยกิต 

           ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ                   ๙         หน่วยกิต 
วิชาเอก ๙ หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖         หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น                  ๖๐       หน่วยกิต 

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
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           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ 
และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกติ 

           ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

           ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอก
เวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

           ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ 
ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในร ะดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไป
ค านวนค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
           ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา
ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได ้ w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
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ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ 

หรือข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 

ข้อ  ๑๕  นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้น
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับผู้ลาพัก
การศึกษาทั่วไป 

 
หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 

 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อ
กองทะเบียนและวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียน
รายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว 
ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึง
อนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา 

 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
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 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 

 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่

เกิน ๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ   
w  ในรายวิชาที่ถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิต
จะได้ F ในรายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติ
ให้ถอนได้  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้  W  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาค
การศึกษาปกติโดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษา
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 
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 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

 ๒๐.๒  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการ
วัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่
พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ 

ระดับ  มีผลการศึกษาระดับและค่าระดับดังนี้ 
 

ผลการศึกษา   ระดับ  ค่าระดับ  
ดีเยี่ยม (Excellent)  A      ๔.๐ 
ดีมาก (Very good)  B+      ๓.๕ 
ดี (Good)   B      ๓.๐ 
ค่อนข้างดี (Very Fair)  C+      ๒.๕ 
พอใช้  (Fair)   C      ๒.๐ 
ตก  (Failed)   F       ๐ 
 ๒๑.๒  ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผล

การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์                                      ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)               เป็นที่พอใจ 
U (Unsatisfactory)              ไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษา

รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ์               สภาพการศึกษา 
I  (Incomplete)                ไม่สมบูรณ ์
SP  (Satisfactory Progress)                   ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
UP  (Unsatisfactory Progress)               ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
W  (Withdrawn)                                  ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
Au  (Audit)                ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

        ๒๑.๔.๑ ให้ใช ้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียง 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๗๓ 
 

 

        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ก าหนดเป็น  ๔ ระดับดังนี้ 

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

 ๒๑.๕  การให ้F  ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
  ๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
  ๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้ค่า  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้

สอบตก 
 ๒๑.๖   การให ้I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบ

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอ

ผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก

อาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิต
วิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให ้ S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้

วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ

ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า

ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการ

เรียบเรียงเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  

และข้อ ๑๙.๑.๓ 
๒๑.๑๑  การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
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๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้  SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้  UP  นั้น
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้

ระดับ A, B, C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้
ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

 ๒๒.๒  นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียน
ศึกษารายวิชานั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 

 ๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาเดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 

 ๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับ      
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๒๓  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  

ข้อ ๒๔  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วย     
หน่วยกิตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน  และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 

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

 
หมวดที่ ๕ 

การท าวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
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 ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อย
กว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
          ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
 ๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S 

ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 

 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  

 
หมวดที่  ๗ 

ความประพฤติและวินัยนิสิต 
ข้อ ๓๒  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่

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

ข้อ ๓๓  นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑  ชดใช้ค่าเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 

เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  

ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้น
ไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
        

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

จากระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
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           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จาก
ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ

สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน 

ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท า

วิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

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

  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลา
ศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนด
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกต ิ

  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาค 

  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

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

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 
๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชาและได้

ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๐.๗  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (proceeding) 
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๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer - review)  และเป็นที่ยอมรับ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๘๓ 
 

 

 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช         
วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วนัที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสธุี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๘๔ 
 

 

 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑  
เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

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

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน าของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๘๕ 
 

 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน                           

เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

          
      

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๘๖ 
 

 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 

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

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่

เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

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

 
      

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๘๗ 
 

 

 
 
 
 

 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๒)  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานทีต่ามท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
               

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๘๘ 
 

 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 

  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกติ และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า ๘      หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                 ๑๒       หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น        ไม่น้อยกว่า ๓๘      หน่วยกิต 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๘๙ 
 

 

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

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต 

และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                       ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๙๐ 
 

 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  
 เพ่ือให้การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเป็นไปตามความในข้อ ๑๒.๒ 
(๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ งที่ ๓/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๑  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๑  นิสิตผู้ผ่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย 

ก าหนดให้มีการสอบสารนิพนธ์เพ่ือวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๒  นิสิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน ๑ รูป/คน เพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๓  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๙.๓ แห่งระเบียบ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาใช้โดยอนุโลม 

  ๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ในกรณีที่
ตรวจสอบแล้วพบว่า มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งได้และ
แจ้งให้นิสิตน ากลับไปแก้ไขเพ่ือยื่นเสนอใหม่ต่อไป 

   เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว ให้
นิสิตลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๑.๕  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างเดิม  การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิ์ที่นิสิตจะกระท าได้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

   การขอปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ 
บฑ.๘ เพ่ือให้คณบดีลงนามอนุมัติ  

 ข้อ ๒  การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๙๑ 
 

 

  ๒.๑  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ (บฑ.๖ ) พร้อมแนบ
ส าเนาสารนิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๑ ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

  ทั้งนี้ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นค า
ร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 

  ๒.๒  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์  (บฑ.๘) ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยหรือศูนย์บัณฑิตศึกษาที่จัดให้มีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  พร้อมกับส าเนาสาร
นิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๔  ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

  ๒.๓  รูปแบบของสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 

  ๓.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จ านวน ๓ 
รูป/คน ประกอบด้วย  

   (๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
   (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
   (๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์  ต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรือ

เจ้าหน้าที่ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย  ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็น
ความลับ 

  คุณสมบัติกรรมการผู้ตรวจสอบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามความในข้อ  ๙.๓ แห่ง
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ๓.๒  ขั้นตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ ให้น าความในข้อ 
๑๓.๒ และ ๑๓.๓ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 

  ๓.๓  ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชมุตรวจสอบสารนิพนธไ์ด้
ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ รูป/คน 

 ข้อ  ๔  การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ ์
  ๔.๑  ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ โดยนสิิตจะต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอน ในข้อ ๑.๔ และข้อ ๒ ให้ควบทุกประการ 
  ๔.๒  ในกรณีที่นิสิตสอบผา่นให้แก้ไขตามมติและค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าสาร

นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑติวทิยาลัย 
  ๔.๓  การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลา

ไม่เกิน ๓๐ วัน นบัตั้งแต่วนัสอบจนถึงวนัส่งสารนพินธ์ฉบับสมบูรณ์ 
   ในกรณีที่มีความจ าเปน็ไมส่ามารถส่งสารนิพนธ์ฉบบัแก้ไขได้ตามก าหนดนิสิต

อาจยื่นค าร้อง (บฑ.๖) ผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอเลื่อนการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ได้ไม่เกิน  ๑๕  วัดนบัแต่วนัที่ครบก าหนดส่ง  หากเกินก าหนดจากนี้ให้ถือว่านิสิตสอบสารนิพนธ์ไม่ผ่าน และจะต้อง
ด าเนินการขอสอบวัดคุณสมบัตใิหม่ตามข้อ ๔.๑ 

 ข้อ ๕  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิารนิพนธ์ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏบิัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนโุลม 
  ข้อ ๖  การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

  ๖.๑  ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสาร
นิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จ านวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสติส่งสารนพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติใน
รายวิชานั้น ๆ 

  ๖.๒  สารนิพนธ์ของนสิิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมตัิจากคณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

 ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 
              
 

(พระศรีสิทธิมุนี) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  

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

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

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

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

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน 
เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

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

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัย
หรือแบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

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

 ๖.๗   เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
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 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 

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

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อม
ทั้งช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน ๓๐ วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ 
วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่น

แบบค าร้อง บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิต
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ซ้ าอีก ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่า
ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจาก
ที่ได้ยื่นค าร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

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

 ๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมี
คุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไข

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

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้น

ไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒   นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ ได้รับผล
การศึกษาตั้งแต่ ๖ หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

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

  ๑๑.๔   นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
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  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

  (๓ )   เขียนวิทยานิพนธ์ เสร็จสมบู รณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มสีิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ 

ฉบับ  ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่น

ค าร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน

ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้ง
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน 

แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่

เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้
ทราบโดยทั่วกัน  และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
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  ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณา
ประเมินผล  ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

  ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์
ทุกครั้ง 

  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับ
ที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 

  ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผล
วิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In 
progress) 

  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติ
วิทยานิพนธ์  อาจกระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้
ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้ นคณะบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

  ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการ
ประเมินต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๙๙ 
 

 

เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิ น  และนิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด
พร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

  ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่
หน่วยงานใดตามข้อผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วย
วิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้
แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

  ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของ
นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะ

ประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่
ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๐ 
 

 

 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ 
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

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

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
         
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๑ 
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิต

วิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท า

วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า            ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า              ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                        ๑๒   หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่า

เทียบได้ ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า              ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า            ๑๒    หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น              ไม่น้อยกว่า            ๓๘ หน่วยกิต 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๒ 
 

 

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

เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต 

และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า          ๖       หน่วยกิต 
วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า          ๖       หน่วยกิต  
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  ๖       หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 ๓๖     หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น     ไม่น้อยกว่า         ๕๔     หน่วยกิต 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๓ 
 

 

 
 
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชา
บาลี  ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้
นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

 ๑. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๒           การใช้ภาษาบาลี ๑          (๓)  (๓-๐-๖) 
                                       Usage of Pali I 
 ๒. วิชา    ๑๐๒  ๓๐๖           การใช้ภาษาบาลี ๒          (๓)  (๓-๐-๖) 
                                       Usage of Pali II 

 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วย
สัญลักษณ์ S หรือ U 

 นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๔ 
 

 

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๕ 
 

 

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๖ 
 

 

 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๗ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๘ 
 

 

 

 
 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๙ 
 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระวินัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๐ 
 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
    ๔.๑.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการเพื่อ
การจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

       ๔.๑.๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 

       ๔.๒.๒ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙). 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
                - 
 
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๑ 
 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สาระนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
          พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๒ 
 

 

 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
๔.๒.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 

and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 

๔.๒.๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙). 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

- 
 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๓ 
 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการโครงการข้ันสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาทางการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การและพฤติกรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๔ 
 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
          พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

      ๔.๒.๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส: บทบาททางการ
จัดการองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคปัจจุบัน . ตีพิมพ์งานประชุม Proceedings  2nd National and 
International Conference  on Administration and Management  29 January 2016, KU Home, 
Bangkok, Thailand. 

      ๔.๒.๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, 
Influence, and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘). 

๔.๒.๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙). 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

- 
 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๕ 
 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (ครุศาสตร์) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิจัยทางการจัดการ ๑-๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วินัยปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาทางการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)  
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๒ วิชาปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว 
(136711) [การจัดการท่องเที่ยวตามแนวพุทธ] 
Philosophy, Concepts and Theories in 
Tourism  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Master of Arts 
(Hotel and Toursim Management) วิทยาลัย
การจัดการกรุงเทพมหานคร College of 
Management Bangkok  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔ วิชาเศรษฐศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
(616208) [Economics in Buddhist Scripture] 

วิทยาเขตขอนแก่น 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๖ 
 

 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
วิชาพุทธวิธีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (616209) 
[Buddhist Methodology and Economic 
Development]  

๕ วิชาประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียโบราณ 
(620309) [The History of Ancient Indian 
Civilization] 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ [Master of Arts 
Program in Buddhist Development 
Economics] ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระหว่างเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.2558 

๖ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (614106) 
[Research Methodology in Management]  
วิชาการจัดโครงการขั้นสูง (614208) [Advance 
Project Management]  วิชาสัมมนาการจัดการ
เชิงพุทธ (614309) [Seminar on Buddhist 
Management]  วิชากรรมฐาน(600205) 
[Buddhist Meditation] 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระไตรปิฎกศึกษา [Master of Arts Program in 
Tipitaka Studies] ภาควิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  (พ.ศ.2558)  

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา  [Doctor of Philosophy  
Program in Buddhist Studies] ภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

๒ วิชา ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการการ
ท่องเที่ยว/ Philosophy, Concepts and 
Theories in Tourism  (419802) [การจัดการ
ท่องเที่ยวตามแนวพุทธ]  

วิทยาเขตขอนแก่น  

๓ วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ (๘๐๔ ๒๑๓) 
(Buddhist Peaceful Means and 
Reconciliation) วิชาสัมมนาการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเชิงพุทธ (๘๐๔ ๒๑๘ ) 
(Seminar on Buddhist Management 
Research and Development) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว Doctor of Philosophy Program 
in Tourism Management วิทยาลัยการจัดการ
กรุงเทพมหานคร College of Management 
Bangkok  มหาวิทยาลัยพะเยา 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๗ 
 

 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๔ พุทธจิตวิทยา/ Buddhist Psychology หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ [Doctor of Philosophy  
Program in Buddhist  Management] 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
           ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี และพระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๖). รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการ : กรณีศึกษากลุ่มพระสงฆ์และองค์กรเผยแผ่พุทธธรรมในแนวปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

๔.๒.๑ พระระพิน พุทธิสาโร. พระอรหันต์สิ่งสร้างทางความเชื่อในสังคมไทย : การเปลี่ยนแปลงจาก
ความจริง สู่ความลวง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗. : 
๑๙-๓๕. 
 ๔.๒.๒ พระระพิน พุทธิสาโร. บัตรสนเท่ห์ วิธีสร้างข่าวลือที่ไม่เคยล้าสมัย : ความจริง ความลวง ความ
รุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: Truth, 
Lying, Violence, and Death. ในงาน ประชุมสัมมนา และเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ [The 3rd National and the 1st International 
Conferences 2 0 1 6 ]  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  วิ ท ย า เ ข ต ข อ น แ ก่ น 
[Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus] ระหว่าง ๒๘-๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔.๒.๓ พระระพิน พุทธิสาโร. ความเป็นอ่ืนกับพหุลักษณ์ในอีสานตอนล่าง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว 
เขมร และส่วย The Otherness and Multiculturalism in Lower Isan: Multi-case study of Korat, 
Lao, Khmer and Kuy.  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” 
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศูนย์วิจัยพหุ
ลักษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ ๗-๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๙ หน้า ๔๖๒-๔๗๓. 
 ๔.๒.๔ พระระพิน พุทธิสาโร. อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาว
พุทธ Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙. : ๒๓๒-๒๔๓. 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๘ 
 

 

 ๔.๒.๕ พระระพิน พุทธิสาโร และคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙). 

    ๔.๒.๖ พระระพิน พุทธิสาโร และคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 
 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
-  
 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๙ 
 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาโชว์ ทสฺสนโีย, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีที่ส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกริก 
DM. (การจัดการภาครัฐ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

       ดร.อนุวัต  กระสังข์ , ดร.นพดล ดีไทยสงค์, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และพระครูสังฆรักษ์
จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ . (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของ
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

  



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๒๐ 
 

 

 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

 ๔.๒.๑ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโยและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโยและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙). 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
       - 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๒๑ 
 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ-นามสกุล ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 

พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ความรู้เบื้องต้นการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การบริหารและพฤติกรรมองค์กรเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๒๒ 
 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
       ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๘). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, and 
Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : 
มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙). 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๒๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๒๔ 
 

 

 
 
 
 
 



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๒๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  



มคอ.๒ พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๒๖ 
 

 

 


