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ค าน า 
 

 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิด
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ และเปิดหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๑. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาระดับสากลสามารถ
บูรณาการเข้ากับหลักพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

 ๒. ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารการศึกษา สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย 
จัดระบบ ประเมินผลข้อมูล และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 ๓. ให้มีภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างทีดี ฉลาดสามารถน าความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านกายภาพ สังคม จิตใจ และปัญญา ต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต จัดการศึกษา ๑ แผน คือ แผน ก แบบ ก (๒) รวมจ านวน ๓๙ 
หน่วยกิต ระดับดุษฎีบัณฑิตจัดการศึกษา ๒ กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา และกลุ่มวิชา
ภาวะผู้น าทางการศึกษา แต่ละกลุ่มมี ๒ แผน ได้แก่ แบบ ๑.๑ เน้นการวิจัยโดยนิสิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต และศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ๙ รายวิชา และแบบ ๒.๑ เน้นการเข้าช้ัน
เรียนและท าวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ทั้งนี้ 
หลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 การเรียนการสอนได้จัดเป็นแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และ
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา  โดยมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ 
 คู่มือนี้จัดท าข้ึนเพื่อได้รวบรวบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบัน หลักสูตร ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และบันทึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการอ้างอิงแก่นิสิต หวังว่า
คู่มือนี้จะอ านวยประโยชน์แก่นิสิตตามสมควร และขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ที่
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตร ในการพัฒนานักบริหารการศึกษาที่ทรงคุณค่า
ส าหรับวงการศึกษาของชาติต่อไป 

 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
เมษายน ๒๕๕๘ 

  



สารบัญ 
 

แนะน าสถาบันและหลักสตูร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ 
 คณะครุศาสตร ์ ๕ 
 ภาควิชาบริหารการศึกษา ๗ 
 แนวคิดบูรณาการพุทธธรรมกบัการจัดการศึกษา ๙ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๑ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๒๙ 

 

ข้อบังคบั ระเบยีบ ประกาศ และแผนการศกึษาที่เกีย่วข้อง 
 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ ๓๙ 
 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ ๕๐ 
 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๔๙ ๕๑ 
 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๕๓ ๕๔ 
 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๕) แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๕๓ ๕๖ 
 ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑ ๕๗ 

 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๕๙ 
 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ ๖๗ 
 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการฝกึภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ ๖๘ 
 ประกาศ เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ๖๙ 
 ประกาศ เรื่องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แผน ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ ๗๑ 

 ประกาศ เรื่องการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๙ ๗๓ 
 ประกาศ เร่ืองก าหนดช่วงชั้นคะแนนให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๔๙ ๗๕ 
 ประกาศ เรื่องปรญิญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒ ๗๖ 
 หนังสือพันธสญัญาของผูส้มัครเข้าศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๗๗ 
 ประกาศ เรื่องระเบียบปฏิบัตสิ าหรับการเข้าเรียนในช้ันเรียนของนิสิต ๗๙ 
 ข้อก าหนดการพิมพร์ายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ๘๑ 
 ข้ันตอนการท าวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตร ๘๔ 
 การตั้งค่าหน้ากระดาษและการแทรกเชิงอรรถ (Footnote) ๘๖ 
 ข้ันตอนการน าเสนอ Proceeding ส าหรับนสิิต ป.โท และสญัลักษณ์การตรวจปรุฟ๊ ๘๗ 
 แผนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ๘๘ 



บันทกึต่างๆ ของนิสติ 
 บันทึก การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ๙๑ 
 บันทึก การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ๙๒ 
 บันทึก เกี่ยวกบัวิทยานิพนธ์ ๙๓ 
 บันทึก เกี่ยวกบับทความวิชาการ ๙๔ 
 บันทึก การศึกษาภาษาต่างประเทศ ๙๕ 
 บันทึก การปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐาน ๙๖ 
 บันทึก การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรอืกิจกรรมทางวิชาการ ๙๘ 
 บันทึก การศึกษาดูงานภายในประเทศ ๑๐๔ 
 บันทึก การศึกษาดูงานต่างประเทศ ๑๐๗ 
 บันทึก การตรวจรายการวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง ๑๑๐ 
 บันทึก การปรกึษาวิทยานิพนธ์ ๑๑๒ 
 บันทึกช่วยจ า ๑๑๕ 

 
 
 

 
 

  



 

 



 

 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ความเป็นมา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรง

สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้ึน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ เพื่อเป็น
สถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยพระราชทาน 
นามว่ามหาธาตุวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ และเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๒ 

ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจากมหาธาตุวิทยาลัย เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๙ แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนกบาลี
เท่านั้น ยังมิได้ด าเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัยนั้น 
พร้อมทั้งพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จ านวน ๕๗ รูป ได้ประชุมหารือที่จะเปิดการศึกษาในรูปแบบ
มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้สนใจวิชาด้านพระปริยัติสัทธรรมช้ันสูง ภาษาต่างประเทศ และวิทยาการ
บางอย่างอันเป็นอุปกรณ์แก่การค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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 พ.ศ.๒๔๙๐ ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับพระภิกษุสามเณร
ผู้สอบได้ต้ังแต่เปรียญธรรม ๔ ประโยคข้ึนไปเข้าศึกษา มีนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกจ านวน ๑๕๖ รูป เปิด
การศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ โดยจัดให้เรียนวิชาพื้นฐาน เรียกว่า การศึกษาระดับ 
ช้ันอบรมพื้นความรู้ จนถึงช้ันเตรียมอุดมศึกษาเป็นเวลา ๔ ปี จากนั้นจึงให้เรียนต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะพุทธศาสตร์ซึ่งเปิดเป็นคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบช้ันเตรียมอุดมศึกษานี้ และเป็น
ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคข้ึนไป จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน ในปีการศึกษา ๒๔๙๔ 
จ านวน ๑๖ รูป ส าเร็จการศึกษาในปี ๒๔๙๘ เป็น “พุทธศาสตรบัณฑิต” รุ่นแรก จ านวน ๖ รูป 
 พ.ศ.๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมได้ออกค าสั่ง เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.๒๕๑๒ 
จ านวน ๑๒ ข้อ สาระส าคัญข้อ ๓ ระบุส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ว่า 
“ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 
ซึ่งด าเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์” 

พ.ศ.๒๕๒๗ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทางพระพุทธ 
ศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมาตรา ๔ (๓) ก าหนดว่า “ให้ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะช้ัน
ปริญญาตรี เรียกว่า “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อว่า  “พธ.บ.” 

พ.ศ.๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัย ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการบริหาร พ.ศ.๒๕๓๐ 
 พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดให้มหา 
วิทยาลัยเปน็นิติบุคคล และอยู่ในก ากบัของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที ่
๕๑ ก  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
 
การขยายส่วนงานจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้แบง่ส่วนงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรองรบัการจัดการศึกษา ดังนี ้
พ.ศ.๒๔๙๐ ตั้งคณะพุทธศาสตร ์
พ.ศ.๒๕๐๔ ตั้งคณะครุศาสตร ์ 
พ.ศ.๒๕๐๖ เปิดหลักสูตรอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตร 
พ.ศ.๒๕๑๖ ตั้งคณะเอเชียอาคเนย์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ 
๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ ตั้งวิทยาเขตหนองคายเป็นวิทยาเขตแรก ที่วัดศรีสะเกษ อ าเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย เปิดสอนระดับปรญิญาตรี หลกัสูตรคณะครุศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๒๖ แยกวิชาสายสังคมศาสตร์ออกจากคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ ไปตัง้คณะ

สังคมศาสตร์ และแยกวิชาสายภาษาศาสตร์  จิตวิทยา ไปตัง้คณะมนุษยศาสตร์ 
 ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ตั้งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่วัดแจ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ตั้งวิทยาเขตเชียงใหม่ ที่วัดสวนดอก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๓ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตั้งวิทยาเขตขอนแก่น ที่วัดธาตุ อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 
ปัจจุบันย้ายไปที่เลขที่ ๓๐ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 

๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ตัง้วิทยาเขตนครราชสีมา ที่วัดพระนารายณ์มหาราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสมีา ปัจจุบันย้ายไปที่บ้านหัวถนน ถนนชาติพัฒนา อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี ที่วัดมหาวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ปัจจบุันย้ายไปทีบ่้านหมากมี่ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ตั้งวิทยาเขตสุรินทร์ ที่วัดศาลาลอย อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์
ปัจจุบันย้ายไปอยูท่ี่ หมูท่ี่ ๘ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดสรุินทร์ 

๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ตั้งวิทยาเขตแพร่ ที่วัดพระบาทมิ่งเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
 ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ตั้งวิทยาเขตพะเยา ที่วัดศรีโคมค า  อ าเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 
 พ.ศ.๒๕๓๕ ตั้งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ที่วัดมหาสวัสดิน์าคพุฒาราม อ าเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 
 นอกจากนี้ยังได้ต้ังหน่วยงานระดับวิทยาลัยสงฆ์ข้ึนอีก ๙ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
พิษณุโลก วิทยาลัยสงฆ์บุรรีัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์พทุธโส
ธร ฉะเชิงเทรา และมกีารขยายหอ้งเรียน หน่วยวิทยบริการ อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค 
 มหาวิทยาลัยยังได้รับสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เข้า
เป็นสถาบันสมทบรวม ๔ แห่ง คือ 
 พ.ศ.๒๕๔๔ รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต้ 
 พ.ศ.๒๕๔๗ รับมหาปญัญาวิทยาลัย หาดใหญ่ สงขลา 
 พ.ศ.๒๕๔๗ รับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู๋ ไต้หวัน 
 พ.ศ.๒๕๕๐ รับสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาช้ันสงู แห่งเมอืงแคนดี ประเทศศรลีังกา 
ล่าสุดได้มสีถาบันจากประเทศฮังการีได้เข้าสมทบเพื่อผลิตบณัฑิตศึกษาด้านพระพุทธศาสนาด้วย 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ย้ายทีท่ าการมาอยู่ที่ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหสัไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ บนพื้นที่ ๒๑๙ ไร่เศษ 
ท าให้สามารถจัดการศึกษา การบรหิารจัดการ และการบริการวิชาการแก่สงัคมได้อย่างเตม็ที่ 
 ในช่วงเวลาสิบกว่าปีทีผ่่านมาหลังจากที่ได้รับพระราชบัญญตัิ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นมหา วิทยาลัย
ในก ากับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยไดเ้ป็นผู้น าในการจัดงานประชุมสัมมนา และให้บริการ วิชาการใน
ระดับชาติและระดบันานาชาติมาโดยล าดับ เช่น จัดงานวันวิสาขบูชาวันส าคัญสากล งานสานสัมพันธ์
ศาสนานานาชาติ งานเยาวชนโลก งานสภามหาวิทยาลัยพทุธโลก  เป็นต้น 
 
สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ 

 สุภาษิต 
  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  แปลว่า  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
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 ปรัชญา 
  จัดการศึกษาพระพทุธศาสนา  บูรณาการกบัศาสตร์สมัยใหม่  
  พัฒนาจิตใจและสังคม 
 ปณิธาน 
  ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูง  ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 วิสัยทัศน์ 
  ผลิตคนดีและเกง่อย่างมีสมรรถภาพ 
  จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ 
  บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ 
  บรหิารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต 
วิจัยและพฒันา 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกส่ังคม 
ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

 

การตดิต่อ 
 เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ 
 โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐, ๐-๓๕๓๕-๔๗๑๐, ๐-๓๕๓๕-๔๗๑๑ 

โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖   เว็บไซต์ www.mcu.ac.th 
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คณะครุศาสตร ์

 
 คณะครุศาสตร์ เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นมา นับเป็นคณะที ่
๒ ต่อจากคณะพุทธศาสตร์ ในระยะแรกจัดการศึกษาแบง่ออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ ภาควิชาการศึกษา 
ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมา พ.ศ.
๒๕๒๖ ได้ปรับปรงุโดยแบง่เป็น ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาบรหิารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอนสงัคมศึกษา  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์แบ่งส่วนงานตามประกาศ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็น ๖ ส่วน ประกอบด้วย 
ส านักงานคณบดี  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และมีกลุ่มงานหรือ
โครงการพิเศษอีกหลายโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของคณะครุศาสตร์ 
๑. เพื่อจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร บุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์

ความเป็นครู การจัดการศึกษา การสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา รู้จัก
เสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
 ๓. เพื่อประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัย และบริการ 
 ๔. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาและพุทธธรรมสู่สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ธ ารงรักษาเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย 
 

การจัดการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ได้เปิดระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  ปริญญาตรี ๕ สาขาวิชา ได้แก่ 
 ๑. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
 ๒. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
 ๓. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๔. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ๕. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 ระดับประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา และประกาศนีบัตร
การสอนศีลธรรมในโรงเรียน  และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
 ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดปริญญาโท ๓ คือ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา การสอนสังคม
ศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และปริญญาเอก ๑ คือ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน ์พนัธกิจ 

 ปรัชญา 
  ศึกษาดี มีคุณธรรม น าความรู้สู่สงัคม 
 ปณิธาน 
   จะพัฒนาบัณฑิตใหม้ีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด  เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
   มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
  วิสัยทัศน์ 
   ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
   สร้างคนดีและคนเกง่อย่างมีสมรรถภาพ 
   จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ 
   บรหิารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจ 
   ผลิตบัณฑิต 
   วิจัยและพฒันา 
   ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการวิชาการแก่สงัคม 
   ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
  สีประจ าคณะครุศาสตร์ : สีแสด 

 
คณบดคีณะครศุาสตร ์
 ๑. พระมหาจ าลอง  ภูริปญฺโญ (สารพัดนึก)  วัดอนงคาราม พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๒๑ 
  (ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จ าลอง  สารพัดนึก) 

๒. พระมหากนกพันธ์ุ  องฺควณฺโณ (นงนุช)  วัดมหาธาตุ พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ 
 ๓. พระมหาณรงค์  จิตฺตโสภโณ (เชิดสูงเนิน) วัดมหาพฤฒาราม พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๓ 
  (ปัจจุบัน พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร.) 
 ๔. พระมหากิตติ  อตฺตาโภ  วัดมหาธาตุ  พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ 
 ๕. พระประสิทธิสุตตคุณ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) วัดสระเกศ พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๓๐ 
 ๖. พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺญาคโม) วัดอรุณฯ  พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๓ 
 ๗. พระครูวินัยธรสุเมธ  ธีรธมฺโม  วัดมหาธาตุ พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ 
 ๘. พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ),ผศ. วัดสามพระยา พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ 
  และ พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๕๒ (ปัจจุบันเป็น รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพฒันา) 
 ๙. พระมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. วัดราชโอรสาราม พ.ศ.๒๕๔๐-๔๑  และ พ.ศ.๒๕๕๓–๕๗ 
 ๑๐. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร. (เช่ียว ชิตินฺทริโย)  พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน 
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ภาควิชาบริหารการศึกษา 
 

 ภาควิชาบริหารการศึกษาตอนเริ่มเปิดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ใช้ช่ือว่า ภาควิชา
การศึกษา พ.ศ.๒๕๒๖ มีปรับปรุงส่วนงานภายในได้เปลี่ยนช่ือเป็น ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 พ.ศ.๒๕๓๕ คณะครุศาสตร์ ขยายห้องเรียนจากวัดมหาธาตุ มาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
สธ. วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ 
โดยความอนุเคราะห์ของพระวชิรราชมานิต ต่อมาได้มีการสร้างอาคารเรียน ๓ หลังๆ ละ ๔ ช้ันข้ึน 
และได้เปิดใช้ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาของนิสิตคณะครุศาสตร์ด้วย 
 พ.ศ.๒๕๓๘ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาบริหารการศึกษา จัดการศึกษา ๑ สาขา 
วิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 พ.ศ.๒๕๔๑ ปรับปรุงส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ ภาควิชาบริหารการเปลี่ยนช่ือเป็น ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ จัด
การศึกษา ๒ สาขาวิชา คือ การบริหารการศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 พ.ศ.๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลักสูตร ๕ ปี จัดการศึกษา ๒ สาขาวิชาเช่นเดิม และได้เปิดระดับปริญญาโท 
๑ สาขาวิชา คือ การบริหารการศึกษา 
 พ.ศ.๒๕๕๒ คณะครุศาสตร์ย้ายส านักงานมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓๑๗๐ 
 พ.ศ.๒๕๕๔ ได้สนับสนุนเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ 
ศึกษา ที่วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตามล าดับ พร้อม
ได้พัฒนาส านักงานบัณฑิตศึกษาข้ึนที่ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวม เพื่อรองรับการพัฒนาของโครงการซึ่งมี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเป็นจ านวนมาก ได้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา รับสมัครนิสิตรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบ
หลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
 พ.ศ.๒๕๕๗ เปลี่ยนช่ือภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ เป็น ภาควิชาบริหาร
การศึกษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่  เป็นหัวหน้าภาควิชา 
 
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในสาขาการบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
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 ๓. ส่งเสริมบุคลากรและนิสิตให้มีจิตอาสา สร้างศรัทธาและเสียสละ ให้บริการวิชาการและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างบูรณาการสู่สังคม 
 ๔. มุ่งท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาไทย และสร้างอัตลักษณ์ของส่วนงาน 
 ๕. ประสานงานและสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
การติดต่อ 
 ส านักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา (ช้ัน ๕ ห้อง ซี ๕๑๐ อาคารเรียนรวม) 
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 โทร. ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘  Line ID: meda2600  อีเมล์  meda2600@gmail.com 
 เว็บไซต์ www.edmcu.net  Facebook: ภาควิชาบริหารการศึกษา มจร. 
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แนวคิดบูรณาการพุทธธรรมกับการจัดการศึกษา 
 

 
 มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ” แปลว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึก
แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด” (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ๒๔๗๗ : ๔๙) ในยุคปัจจุบันมีค ากลอนของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ (๒๕๓๗) กล่าวว่า “เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง  เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน  ถ้า
ใจต่ าเป็นได้แต่เพียงคน ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ ใครมีครบควรเรียกมนุสสา  
เพราะท าถูกพูดถูกทุกเวลา  เปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสันต์จริง  ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า  ใครมีเข้า
ควรเรียกว่าผีสิง  เพราะท าผิดพูดผิดจิตประวิง  แต่ในสิ่งน าตัวกลั้วอบาย  คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก  
จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย  ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย  ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย”  นั่นก็
หมายความว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็เป็นเพียงสัตว์โลกชนิดหนึ่งซึ่งมีสัญชาตญาณเดิมๆ เหมือน 
กับสัตว์อื่นๆ ทั้งหลาย ประเด็นนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า มนุษย์เกิดมานั้นมีความพกพร่องหรือมีบาป
ติดตัวมาด้วยทุกคน  มนุษย์จะมีความแตกต่างก็เพราะการฝึกฝน ความสามารถในการเรียนรู้ และมี
ปัญญาเกิดข้ึน เมื่อมีปัญญาแล้วก็ท าในสิ่งที่แตกต่างออกไป ที่เรียกว่า มีใจสูงข้ึน พัฒนายิ่งข้ึน  จนท า
ให้มนุษย์ได้ช่ือว่าเป็นผู้ครอบครองโลกนั่นเอง 

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัทถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปีที่แล้ว ได้
ทรงแสดงถึงแนวทางการพัฒนาเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งสามารถท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ  
ไตรสิกขาเป็นแม่แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มนุษยค์ือใคร 
 ตามหลักพุทธศาสนามนุษย์มีองค์ประกอบพื้นฐานการก่อก าเนิดไม่ต่างจากสัตว์อื่นๆ ที่ประ 
กอบด้วย ๒ ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ หรือ “รูปและนาม” 

ส่วนที่เป็นลักษณะเป็นช้ินส่วน มองเห็นได้ แตะต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย เรียกว่า “รูป” มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ธาตุหลัก ๔ อย่าง ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟ และ
มีอาการต่างๆ ที่อาศัยธาตุหลักเกิดข้ึน ทั่วไปเรียกว่า อิริยาบถย่อย หรืออาการย่อยของรูป (ธาตุหลัก) 
นั้นๆ เรียกว่า อุปาทายรูป เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด คิด เป็นต้น 

อีกส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสด้วยประสาททั้ง ๕ ไม่ได้ เรียกว่า “นาม” ประกอบไป
ด้วย เวทนา ได้แก่ ความรู้สึกว่าสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ สัญญา ได้แก่ ส่วนที่ท าหน้าที่ในการจ าได้หมายรู้
สิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น สังขาร ได้แก่ ความรู้สึกปรุงแต่งว่าดี ช่ัว โลภ โกรธ หลง และวิญญาณ ได้แก่ 
การรับรู้จากประสาทสัมผัส การเรียนรู้ต่างๆ ความรอบรู้ การคิด วิเคราะห์ต่างๆ 

ทั้งรูปและนามเมื่อรวมกันแล้วสรุปเรียกว่า “ขันธ์ ๕” ซึ่งสามารถเขียนสรุปเป็นภาพเพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายๆ ดังรูปที่ ๑ 
 

 
รูปที่ ๑ มนุษย์มีส่วนประกอบ ๒ ส่วนคือกายและใจ หรือรูปและนาม รวมเรียกว่าขันธ์ ๕ 

 
จะพฒันามนษุย์อย่างไร 
 จากพื้นฐานของก าเนิดชีวิตมนุษย์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า โดยธรรมชาติของชีวิตแล้ว มนุษย์ไม่ได้
แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ในโลกนี้เลย คือ ประกอบด้วยกายและใจ หรือรูปและนาม ที่เรียกว่าขันธ์ ๕ 
เช่นเดียวกัน ถ้าหากปล่อยไปตามธรรมชาติ มนุษย์ก็คงมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายมาก
นัก เนื่องจากมนุษย์มีจิตใจและปัญญาดีกว่าจึงได้พัฒนาอารยธรรมข้ึนมา ท าให้มีศาสนา ลัทธิ ความ
เช่ือ และแนวปฏิบัติต่างๆ เกิดในโลกมากมาย 

เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติข้ึนในโลก ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
บุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ เพื่อพัฒนามนุษย์ให้ดีข้ึน สูงส่งข้ึน ต่างจากสรรพสัตว์
ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ ดังพุทธศาสนสุภาษิตและบทกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ได้
ยกข้ึนเป็นอุทาหรณ์ในเบื้องต้น หลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงใน
หลักการที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งก็เป็นค าตอบของค าถามข้างต้นว่า เราสามารถพัฒนามนุษย์ด้วย 
“ไตรสิกขา” นั่นเอง 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

รูปที่ ๒ ไตรสิกขาเป็นเครื่องพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ด้วยกาย วาจา ใจ) 
(ที่มาภาพ: www.fugly.com/media/IMAGES/Random/morphing-clinton.jpg) 

 

ไตรสกิขาคอือะไร 
 สิกขา หมายถึง สิ่งที่ทุกคนต้องศึกษา เรียนรู้ ท าความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ เพื่อจะให้ชีวิต
มีพัฒนาการที่ดีข้ึนทั้งด้านร่างกาย วาจา สังคม อาชีพการงาน  จิตใจ และปัญญา ได้แก่ 

ศีล คือหลักความประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา สังคม อาชีพการงาน เรียกว่า สีลสิกขา 
สมาธิ คือหลักความปฏิบัติทางจิตใจที่จะท าให้มั่นคง มุ่งมั่น ไม่หว่ันไหวง่าย บางครั้งก็

เรียกว่า จิตสิกขา 
ปัญญา คือหลักปฏิบัติทางความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์ ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติหรือแสดงออก

ทางกาย วาจา และพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน  เรียกว่า ปัญญาสิกขา 
ทั้ง ๓ อย่างรวมกัน เรียกว่า “ไตรสิกขา” หรือ “สิกขา ๓” พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น อัน

หมายถึง พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎก จ านวน ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ ก็คือ ไตรสิกขา กล่าวคือ พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สรุปลงใน สีลสิกขา พระ
สุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สรุปลงใน สมาธิ หรือจิตสิกขา และพระอภิธรรมปิฎก 
๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สรุปลงใน ปัญญาสิกขา ดังสรุปในรูปที่ ๓ 

 
รูปที่ ๓  สรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาลงในไตรสิกขา 

 

จะพฒันามนษุย์อย่างไร 
 เป็นที่ทราบแล้วว่า ไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้ต่างจากสัตว์ทั่วไป ซึ่งเป็น
กรอบใหญ่ๆ ให้ประชาชนได้ยึดถือและปฏิบัติ แต่พระพุทธเจ้ายังทรงแสดงหลักการพัฒนาอีก ซึ่งถือ

พระพุทธศาสนา 

วินัยปิฎก 

๒๑,๐๐๐ 

สีลสกิขา 

สุตตันตปิฎก 

๒๑,๐๐๐ 

จติสกิขา 

อภธิรรมปิฎก 

๔๒,๐๐๐ 

ปัญญาสกิขา 
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เป็นขอบข่ายของการพัฒาทั้งส่วนบุคคลและหมู่คณะ เรียกว่า “ภาวนา” หมายถึง การเจริญ การท า
ให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา (cultivation; training; development) มี ๔ อย่าง ได้แก่ 

๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้
กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
(physical development) 

๒. สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน (moral 
development) 

๓. จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น : cultivation of the heart; emotional development) 

๔. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยปัญญา (cultivation of 
wisdom; intellectual development) 

ในบาลีท่านแสดงภาวนา ๔ นี้ ในรูปที่เป็นคุณสมบัติของบุคคล จึงเป็น ภาวิตกาย ภาวิตศีล 
ภาวิตจิต ภาวิตปัญญา (ผู้ได้เจริญกาย ศีล จิต และปัญญาแล้ว) บุคคลที่มีคุณสมบัติชุดน้ีครบถ้วนย่อม
เป็นพระอรหันต์ (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๕ : ๗๐) 
 
พฒันามนษุย์ไปให้ถึงขัน้สูงสดุ 
 พระพุทธเจ้าได้ทรงจ าแนกบุคคลออกเป็น ๒ ประเภท คือ เสขบุคคล และอเสขบุคคล เสข
บุคคล ได้แก่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ต้องมีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยไป นับตั้งแต่การเป็น
ปุถุชนทั่วไปจนถึงอรหันตมรรค ส่วนอเสขบุคคลนั้น หมายถึงผู้ที่บรรลธุรรมข้ันสูงสดุ ไม่ต้องศึกษาหรือ
พัฒนาตนให้บรรลุอะไรอีกต่อไป ซึ่งได้แก่พระอรหันตผล 
 การพัฒนาตนเพื่อไปสู่ความเป็น “อเสขบุคคล” นั้นต้องปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
แปลว่า ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะน าไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ 
ดับทุกข ์ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค เรียก
เต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๕ : ๒๑๕) มีองค์ ๘ ประการ ดังนี ้

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ์ หรือ รู้อกุศลและ
อกุศลมูล กับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท (Right View; Right Understanding) 

๒. สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป (Right 
Thought) 

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔ (Right Speech) 
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๔. สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ ได้แก่ กายสุจริต ๓ (Right Action) 
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) 
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน ๔ (Right Effort) 
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ (Right Mindfulness) 
๘. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ (Right Concentration) 

 สามารถสรุปกระบวนการไตรสิกขา ไปสู่ภาวนา และอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ดังรูปที่ ๔ 
 

 
รูปที่ ๔ สิกขา ๓ น าไปสู่ภาวนา ๔ และมรรคมีองค์ ๘ 

 

ทางเลือกหลากหลายในการพัฒนามนุษย ์(มงคล ๓๘) 
เพื่อให้เหมาะกับบุคคลระดับต่างๆ ยังมีหลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่

เป็นจ านวนมาก เช่น มงคล ๓๘ ประการ ซึ่งมีบทสรุปกล่าวว่า  
เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา 
สพฺพตฺถ โสตฺถี คจฺฉนฺติ ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตมนฺติ. 

แปลว่า เทวดาและมนุษยท์ั้งหลายกระท ามงคลเช่นน้ีแล้ว ย่อมเป็นผู้ไมป่ราชัยในที่ทกุสถาน 
ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง นี้คืออุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่าน้ัน (ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๓) มงคล 
๓๘ ประกอบด้วย แบ่งเป็น ๑๐ หมวด (คาถา) ดังนี ้

คาถาที่ ๑  ไม่คบคนพาล  คบบัณฑิต  บูชาคนที่ควรบูชา 
คาถาที่ ๒  อยู่ในปฏิรูปเทศ ได้ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน  ตั้งตนไว้ชอบ 

 คาถาที่ ๓  เล่าเรียนศึกษามาก มีศิลปวิทยา มีระเบียบวินัย  วาจาสุภาษิต 
คาถาที่ ๔  บ ารุงมารดาบิดา สงเคราะหบ์ุตรภรรยา การงานไม่อากูล 
คาถาที่ ๕  เผื่อแผ่แบ่งปัน ด ารงอยู่ในศีลธรรม สงเคราะห์ญาติ การงานที่ไม่มโีทษ 
คาถาที่ ๖  เว้นจากความช่ัว เว้นจากการดื่มน้ าเมา ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
คาถาที่ ๗  ความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน ความสันโดษ มีความกตัญญู ฟังธรรมตามกาล 
คาถาที่ ๘  มีความอดทน เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย พบเห็นสมณะ สนทนาธรรมตามกาล 
คาถาที่ ๙  มีความเพียรเผากเิลส ประพฤติพรหมจรรย ์เห็นอริยสจั ท าพระนิพพานให้แจ้ง 
คาถาที่ ๑๐  จิตไม่หว่ันไหวด้วยโลกธรรม จิตไร้เศร้า จิตปราศจากธุลี จิตเกษม 
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ทศบารมี เพื่อการพฒันาตนอย่างยิ่งยวด 
 นอกจากนี้ยังมีหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนอย่างยิ่งยวด คือ การท าความดีที่บ าเพ็ญอย่างพิเศษ 
เพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง เช่น ความเป็นพระพุทธเจ้า และความเป็นมหาสาวก เรียกว่า บารมี ๑๐ 
หรือ ทศบารมี ได้แก่ 

๑. ทาน การให้ การเสียสละ 
๒. ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องตามระเบียบวินัย 
๓. เนกขัมมะ การออกบวช, ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม 
๔. ปัญญา ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
๕. วิริยะ ความเพียร ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่นอุตสาหะ 

ก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ 
๖. ขันติ ความอดทน ความทนทานของจิตใจ สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอ านาจ

เหตุผล และแนวทางความประพฤติ ที่ตั้งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบไม่ลุอ านาจกิเลส 
๗. สัจจะ ความจริง คือ พูดจริง ท าจริง และจริงใจ 
๘. อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระท าของตนไว้

แน่นอน และด าเนินตามนั้นแน่นแน่ 
๙. เมตตา ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลกทั้งปวง

มีความสุขความเจริญ 
๑๐. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบสม่ าเสมอ เที่ยงธรรม ไม่เอน

เอียงไปด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบฟัง 
บารมีนั้น ท่านกล่าวว่าจะบ าเพ็ญให้บริบูรณ์ ต้องครบ ๓ ข้ัน คือ 
๑. บารมี ระดับสามัญ เช่น ทานบารมี ได้แก่ ให้ทรัพย์สินเงินทอง สมบัตินอกกาย 
๒. อุปบารมี ระดับรองหรือจวนจะสูงสุด เช่น ทานอุปบารมี ได้แก่การเสียสละอวัยวะเป็น

ทาน 
๓. ปรมัตถบารมี ระดับสูงสุด เช่น ทานปรมัตถบารมี ได้แก่ การสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่

ผู้อื่น 
การบ าเพ็ญทั้ง ๑๐ บารมี ครบ ๓ ข้ันนี้ เรียกว่า สมติงสปารมี หรือ สมติงสบารมี แปลว่า 

บารมี ๓๐ ถ้วน  (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๕ : ๒๓๙)  สรุปดังรูปที่ ๕ 

 
รูปที่ ๕ คุณธรรม ๑๐ ข้อ บ าเพ็ญได้ ๓ ระดับคือบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมเป็นบารมี ๓๐ 

คุณธรรม ๑๐ ประการ บ าเพ็ญได้ ๓ ระดับ 
ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 

บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี 
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บูรณาการไตรสิกขากับการศึกษา 
 มีผู้ให้ค านิยามของการศึกษาปัจจุบันไว้มากมาย แต่จากข้อมูลข้างต้น ค าว่า การศึกษา 
ในทางพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย วาจา สังคม อาชีพ
การงาน จิตใจ และปัญญา เพื่อยังประโยชน์ตน สังคม ประเทศชาติ ให้ถึงพร้อม 

ความรู้ หรือปัญญา ตามหลกัไตรสกิขา แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑. โลกิยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัการด าเนนิชีวิต อาชีพ การงาน สังคม 

และวิชาการต่างๆ ทางโลก หรอืเรียกว่า วิชาชีพ 
๒. โลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้เกี่ยวกับ ความจริงของชีวิต (เทวทูต ๔) ลักษณะ

ของชีวิต (ไตรลักษณ์) องค์ประกอบของชีวิต (ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕) โลกธรรม (โลกธรรม ๘) และปรมัตถ
ธรรม (ธรรมชาติที่เป็นจริงแท้แน่นอน คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน) หรือเรียกว่า วิชาชีวิต 
ชนิดของความรู้ (วิธีการได้ปัญญา) 

ความรู้ หรือ ปญัญา ดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้ ๓ ทาง  ได้แก่ 
๑. สุตตมยปญัญา ความรู้เกิดจากการฟงั การอ่าน ค้นคว้า การฟังบรรยาย อภิปรายต่างๆ 
๒. จินตามยปญัญา ความรู้เกิดจากการคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ พิจารณาหาเหตผุล 
๓. ภาวนามยปัญญา ความรู้เกิดจากการลงมอืปฏิบัติ ฝึกฝน ท าแล้วท าอีกจนเกิดความ

ช านาญ 
 
การประยกุต์หลกัธรรมเพือ่การจัดการศึกษา 
 ไตรสิกขา เป็นหลักพื้นฐานของการศึกษา อันหมายถึงการเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต มีผู้น า
หลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงปริญญาเอก ในระดับ 
พื้นฐาน ดังเช่น คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (๒๕๔๖) ได้ให้ความหมายของโรงเรียนวิถี
พุทธว่า คือโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่าง
บูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้
ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดยมี
ผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาด าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการท างาน 
วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมต่างๆ ตามหลักไตรสิกขาทั้ง ๓ ด้านคือ 
 ๑. ด้านพฤติกรรม (ศีล) เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะดงันี ้
  -มีกิริยามารยาท กิน อยู ่ดู ฟัง เป็น 
  -รู้จักพจิารณาเลือกเสพสิง่บริโภค และสือ่ต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์ด้วยปัญญา 
  -รู้จักความพอดี พอประมาณ ในการแสวงหา การบริโภค สะสมสิ่งต่างๆ 
  -ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อใหเ้กิดวินัยในตนเอง 
  -ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นโดยมีศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต 
  -มีชีวิตที่สัมพันธ์ด้วยดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 ๒. ด้านจิตใจ (สมาธิ) เน้นให้นักเรียนมีคุณลกัษณะ ดังนี้ 
  -มีสมรรถภาวะที่ดี คือ มีสมาธิ มีความตั้งมั่น เข้มแข็ง มุง่มั่นท าดี ด้วยจิตใจกล้าหาญ 
อดทน สู้สิง่ยาก ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อ ฟันฝ่าอปุสรรคผ่านความยากล าบากไปได้ พึ่งตนเองได ้
  -มีคุณภาวะ คือ มีความกตัญญูรู้คุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ ละอายช่ัว
กลัวบาป  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ กล้ารับผิด  เกิดจิตที่เปน็บุญกุศลอย่างสม่ าเสมอ 
  -มีสุขภาวะที่ดี คือ มีความสุข ความร่าเรงิ เบกิบาน มองโลกในแง่ดี มีก าลังใจ เกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ ในการร่วมกิจกรรมงานต่างๆ 
 ๓. ด้านความคิด ความเชื่อ และการแสวงหาความรู้ (ปัญญา) เน้นให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
  -มีศรัทธาเลือ่มใสและเข้าใจในพระรัตนตรัย กฎแหง่กรรม และบาปบญุคุณโทษ 
  -มีทักษะและอปุนสิัยในการเรียนรู้ทีดี ใฝรู่้ ใฝ่คิด รูจ้ักค้นคว้า จดบันทึก เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะหป์ระมวลผล สามารถน าเสนอถ่ายทอดได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล 
  -มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันต่อสิ่งเร้าภายนอกและกเิลสภายในตน สามารถแก้ปญัหาและน า
หลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ มีฐานชีวิตที่ดี มีปัญญาเข้าใจสัจธรรมชีวิตได้ตามวุฒิภาวะของตน 
  -มีทัศนคตทิี่ดีต่อการปฏิบัติกรรมฐาน สามารถต่อยอดพฒันาไปสู่การปฏิบัติธรรมให้เกิด
ความเจรญิงอกงามในธรรมที่สงูยิ่งขึ้นไป 
 ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจัดสภาพทุกด้าน เพื่อสนับสนุนใหผู้เ้รียนพฒันาตามหลัก
พุทธธรรมอย่างบรูณาการ โดยส่งเสริมใหเ้กิดความเจรญิงอกงามตามหลกัวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 
  ๑. สัปปรุสิสงัเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผูรู้้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมลู มีสือ่ที่ด ี
 ๒. สัทธัมมสัสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมหีลกัสูตร การเรียนการสอนที่ด ี
 ๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พจิารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ระดับอุดมศึกษาน้ัน ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (๒๕๕๕:๑๓) น าหลักไตรสิกขามาเป็นกรอบแนวคิดหลักเพือ่สร้างอัตลักษณ์แก่นิสิตทุก
ระดับ โดยบรูณาการสรปุตามอักษรย่อของมหาวิทยาลัยคือ MCU และแปลความหมายให้สอดคล้อง
กับไตรสิกขา  ดังนี้ 
  M  - Mentality มีความรู้ดี (ปัญญา) 
  C  - Character มีความประพฤติดี (ศีล) 
  U  - Universal mind มีสาธารณจิต  ใจมั่นคง ซือ่ตรง  เสียสละ (สมาธิ) 
และได้น าหลักธรรมมาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก โดยมองว่า นิสิตทุกระดับจะต้องได้รับการเรียนรู้ ๒ ประการ คือ วิชชา ความรู้ต่างๆ 
ตามสาขาวิชาที่ตนเรียน และ จรณะ หลักความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ระดับปริญญาตรี ใช้กรอบแนวคิดว่า “มีนวลักษณ์ รู้หลักพฒันา มั่นในไตรสิกขา มีสาธารณ
จิต” สรุปเป็นรูปดังนี ้
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  มีนวลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะ ๙ ประการของนิสิต ตามความหมายของ 
MAHACHULA ประกอบด้วย 
   M - Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
   A - Awareness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  H - Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
  A - Ability มีความสามารถในการแก้ปญัหา 
  C - Curiosity มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด 
  H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม 
  U - University มีโลกทัศน์กว้างไกล 
  L - Leadership มีความเป็นผู้น้ าด้านจิตใจและปญัญา 
  A - Aspiration มีความมุ่งมั่นพฒันาตนใหเ้พียบพร้อมด้วย 
      คุณธรรมและจริยธรรม 

  รู้หลักพัฒนา หมายถึง รู้และเข้าใจหลักการพฒันาตามแนวของ ภาวนา ๔ ได้แก่ กาย
ภาวนา พัฒนากาย สีลภาวนา พัฒนาสังคม จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา 
  มั่นในไตรสิกขา หมายถึง  หลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัศีล สมาธิ ปญัญา หรือ สุจริต ๓ 
คือ กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต เป็นต้น 
  มีสาธารณจิต หมายถึง น้ าใจดี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน วางตนเหมาะสม ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔  ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ดังสรุปตามรปูที่ ๖ 
 

 
รูปที่ ๖ สรุปการบูรณาการหลักธรรมที่เหมาะสมกับการสร้างคุณลักษณะนิสิตระดับปริญญาตรี 

 
 ระดับปริญญาโท เป็นระดับการศึกษาที่เน้นองค์ความรู้ระดับสูง  และมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นอย่างดี จึงก าหนดแนวทางพัฒนานิสิตต่อเนื่องจากปริญญาตรี  โดยใช้หลัก 
ปฏิสัมภิทา ๔ มีความเช่ียวชาญในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ ปฏิภาณ เป็นกรอบแนวคิด สรุปเป็นค าคล้อง
จองว่า “รอบรู้วิชาการ ช านาญวิชาชีพ เช่ียวชาญสื่อศึกษา บริการประชาชน” มีค าอธิบาย ดังนี ้
  รอบรู้วิชาการ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่เป็นวิชาพื้นฐานและวิชาที่
เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงรอบด้าน รู้เท่าทันสถานการณ์ รู้หลักการและทฤษฎีที่ชัดเจนในสาขาวิชาที่ศึก ษา 

วิชชาและจรณะ 
คือคุณลักษณะพืน้ฐาน 

ของนิสติ 

มีนวลักษณ์ 

รู้หลักพัฒนา ม่ันในไตรสกิขา 

มีสาธารณจติ 
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รวมถึงศึกษาดูงาน การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ อัตถปฏิสัมภิทา หรือ 
Conceptual Skill และสอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ ๑ เรียนเพื่อให้เกิดความรู้  หรือ 
Learning to know 
  ช านาญวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง จนถึงมีความ
ช านาญในวิชาเฉพาะสาขา หรือวิชาเอก รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 
สอดคล้องกับ ธัมมปฏิสัมภิทา หรือ Technical skill และสอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ ๒ 
เรียนเพื่อให้เกิดทักษะ สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ฝีมือคุณภาพ หรือ Learning to do 
  เชี่ยวชาญสื่อศึกษา หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสาร สนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การน าเสนอ หรือการแสดงออกต่อสังคมได้อย่างเช่ียวชาญ รวมถึงมีความ สามารถใน
การพัฒนานวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่ๆ เพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สอดคล้องกับ นิรุตติปฏิสัมภิทา หรือ Presentation Skill และ
สอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ ๓ เรียนเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ หรือ Learning to live 
Together 
  บริการประชาชน หมายถึง มีความรู้คู่คุณธรรรม รู้จักเสียสละ มีจิตบริการ ฉลาด
สามารถประยุกต์ความรู้ ทฤษฎี ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ ให้สอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อการบริหาร
หรือบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา หรือ 
Human relation Skill และสอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ ๔ เรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
หรือ Learning to be  ดังรูปที่ ๗ 
 

      
 

รูปที่ ๗ เทียบองค์ประกอบจตุสดมภ์ทางการศึกษา และทักษะ ๔ ด้านของมหาบัณฑิตที่ควรมี 
(ที่มารูป https://lsw09.wikispaces.com/Mental%20Models) 

 
 ระดับปริญญาเอก เป็นระดับสูงสุดของการศึกษา ที่จะต้องมีทั้งความรู้ วิสัยทัศน์ ความ
เช่ียวชาญ และมนุษยสัมพันธ์ มีหลักธรรมที่เหมาะสมจาก ทุติยปาปณิกสูตร (องฺ.เอก. ๒๐/๒๐/๑๖๓) 

Conceptual 
Skill 

Technical 
Skill 

Presentation 
Skill 

Human 
Relation Skill 
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ที่ระบุว่าพ่อค้า (นักธุรกิจ) ที่จะประสบความส าเร็จ ต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ มีตาดี หรือมี
วิสัยทัศน์ (จักขุมา) มีความสามารถจัดการธุระได้ดี (วิธุโร) และมีบุคคลที่จะพึ่งพิงอาศัยได้ (นิสสยสัม
ปันโน) สรุปเป็นค าคล้องจองให้จ าง่ายว่า “มีวิสัยทัศน์  เช่ียวชาญปฏิบัติ  ฉลาดมนุษยสัมพันธ์” มี
ค าอธิบาย ดังนี้ 
  มีวิสัยทัศน์ หมายถึง มีความรอบรู้ในหลักการและทฤษฎีต่างๆ มีความสามารถสร้าง
ทฤษฎีใหม่  และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสู่สากล  สอดคล้องกับบาลีข้อ จักขุมา หรือ Pro-vision 
  เชี่ยวชาญปฏิบัติ หมายถึง มีความเช่ียวชาญในเชิงปฏิับัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักทฤษฎีที่เรียนมา รวมถึงสามารถสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ดี  สอดคล้องกับบาลีข้อ วิธุโร หรือ Professional 
  ฉลาดมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถสร้างปัจจัยในการบริหารข้ึนมาได้ โดยมีความเหมาะสมกับสภาพชุมชน สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับบาลีข้อ นิสสยสัมปันโน หรือ Public Relation 
  โดยสรปุ มีความสอดคล้องกบัทกัษะของผู้บริหารระดบัต่างๆ ดังรูปที่ ๘ 
 

      
 

รูปที่ ๘ สรุปแนวคิดการพัฒนานิสิตระดับ ป.เอก ให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (จักขุมา-Conceptual Skills) 
เชี่ยวชาญปฏิบัติ (วิธุโร-Technical Skills)  ฉลาดมนุษยสัมพันธ์ (นิสสัยสัมปันโน-Human Skills) 

 
ไตรสกิขาจะช่วยสังคมดีขึ้นอย่างไร 
 มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาโดยไตรสิกขา ย่อมจะได้รับประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ประโยชน์ตน มีการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางกาย วาจา อาชีพ สังคม จิตใจ และปัญญา 
๒. ประโยชน์ผู้อื่น ที่มีพื้นฐานแบบไตรสิกขา ย่อมไม่เห็นแก่ตัว ย่อมมุ่งให้งาน สังคม และ

เพื่อนมนุษย์อยู่ดีมีสุขเหมือนกัน 
๓. ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เมื่อทุกคนมีศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนและสังคม 

ทั้งสองฝ่าย 
๔. ประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้มีหลักของไตรสิกขา ย่อมรู้ทั้งวิชาชีพและเข้าใจวิชาชีวิต ไม่ตกเป็น

ทาสของอธรรม ย่อมจะได้รับสิ่งที่ดีงามยิ่งข้ึน และสามารถเข้าถึงความสมบูรณ์สูงสุดเป็นอเสขบุคคล 
บรรลุอรหันตผล ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
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บทสรปุ 
มนุษย์มีองค์ประกอบของชีวิต ๒ ส่วน คือกายและใจ หรือรูปและนาม หรือขันธ์ ๕ 

เหมือนกับสัตว์อื่นๆ แต่มนุษย์จะแตกต่างตรงที่ความมีปัญญา สามารถฝึกฝนพัฒนาให้ยิ่งข้ึนไปได้ 
เครื่องมือในการพัฒนานั้นก็คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีขอบเขตการพัฒนา ๔ ด้าน 
คือ กาย สังคม จิตใจ และปัญญา มีข้อปฏิบัติที่จะท าให้บรรลุ ถึงเป้าหมายคืออริมรรคมีองค์ ๘ มี
สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น นอกจากนี้ยังหลักธรรมอื่นๆ ที่เหมาะแก่บุคคล เหตุการณ์ต่างๆ เช่น มงคล ๓๘ 
และ ทศบารมี เป็นต้น เราสามารถบูรณาการไตรสิกขา และหลักธรรมอื่นๆ กับการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับพื้น ฐานจนถึงปริญญาเอกได้ ผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา จะได้รับประโยชน์อย่างน้อย ๔ 
ประการ คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และประโยชน์อย่างยิ่ง คือการบรรลุ
เป็นพระอรหันตผลไม่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป 
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หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

Master of Arts Program in Educational Administration 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
ชื่อหลักสูตรไทย/อังกฤษ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
Master  of  Arts  Program  in  Educational  Administration 

 
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
  Master  of  Arts (Educational Administration) 
  พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
  M.A. (Educational  Administration) 
 
ระบบ และรูปแบบการจัดการศึกษา 
 หลักสูตรระดบัปริญญาโท จัดการศึกษาแผนเดียวคือ แผน ก แบบ ก (๒) จ านวน ๓๙ หน่วย
กิต สอนเป็นภาษาไทย รับนิสิตไทยและนสิิตต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 จัดการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคต่อปีการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อกี ๑ ภาค ที่มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 
สัปดาห ์ ต้องศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 
 ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ ต าบล
โคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ 
ถนนพวงทอง ต าบลนครสวรรค์ออก  อ าเภอเมือง  จงัหวัดนครสวรรค์ 
 ๕. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๓ ซอยวัด
แจ้ง  ราชด าเนิน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดให้มีการศึกษา
วิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้ึน เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหม้ีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางด้านการศึกษาและศาสตร์สมัยใหม ่
 ๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการ
ใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสูงข้ึน 
 ๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้ในระดับสูง และสามารถ
น าความรู้ไปบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑. จบปริญญาตร ีทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ ผู้จบเปรียญธรรม ๙ (ป.ธ.๙) 
 ๒. มีเกรดเฉลี่ยปริญญาตรี ๒.๕๐ ข้ึนไป ยกเว้นมีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ป ีนับแต่ส าเร็จการศึกษา 
 ๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 

โครงสร้างหลกัสูตร และแผนจัดการศึกษา 
 แบ่งเป็น ๒ แผนการศึกษา คือ ๑) แผน ก แบบ ก (๒) เน้นการเขียนวิทยานิพนธ์  และ ๒) 
แผน ข เน้นการเขียนสารนิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ สรุปได้ดังนี้ 
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ท่ี รายการ/กิจกรรม แผน ก (๒) แผน ข 
๑ รายวิชา   
 ๑) หมวดวิชาบังคับ ๙ ๙ 
 ๒) หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต (๖) (๖) 
 ๓) หมวดวิชาเอก ๑๒ ๑๒ 
 ๔) หมวดวิชาเลือก ๖ ๑๒ 
๒ วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ๑๒ ๖ 
๓ กิจกรรมและเง่ือนไขอ่ืน* (...) (...) 

 รวมหน่วยกิต ๓๙ ๓๙ 
 *เป็นกิจกรรมที่เป็นเงื่อนไขของหลักสูตร ซ่ึงนิสิตจะต้องปฏิบัติจึงจะท าให้การศึกษาหรือปฏิบัติโดยไม่นับ
หน่วยกิต ให้ครบถ้วนจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ เช่น การร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการ การสัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ การปฏิบัติกรรมฐาน (ระดับ ป.โท ๓๐ วัน, ป.เอก ๔๕ วัน) เป็นต้น 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 
๑. หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต  ส าหรับแผน  ก แบบ ก (๒) และแผน ข 
 ๒๑๐ ๑๐๒ การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์   ๓ (๓-๐-๖) 
  Sangha  Educational Administration 
 ๒๑๐ ๑๐๓ หลักและทฤษฎีการบรหิารการศึกษาตามแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
  Principles  and  Theories  of  Educational  Administration in Buddhism 
 ๒๑๐ ๒๐๑ ระเบียบวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Research Methodology in Educational Administration 
 
๒. หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต : เรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก (๒) และ แผน ข 
 ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ (๓) (๓-๐-๖) 
  English 
 ๖๐๐  ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) (๓-๓-๖) 
  Buddhist Meditation 
 
๓. หมวดวิชาเอก : จ านวน ๑๒ หน่วยกิต ส าหรับแผน ก แบบ ก (๒)  และ แผน ข 
 ๒๑๐ ๑๐๖  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรบัผูบ้รหิารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Virtue and Ethic  for Educational  Administrator 
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 ๒๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  Educational Policy and Planning 
 ๒๑๐ ๒๐๘ การบริหารหลักสูตรและการสอน  ๓ (๓-๐-๖) 
  Curriculum and Instruction Administration 
 ๒๑๐ ๓๐๙ สัมมนาการบรหิารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Educational Administration 
 
๔. หมวดวิชาเลือก : โดยแผน ก แบบ ก (๒) ใหเ้ลือกเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
  แผน ข ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
 
 ๔.๑ กลุ่มวิชาบริหารการศึกษา เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
 ๒๑๐ ๓๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  Educational Quality  Assurance 
 ๒๑๐ ๓๑๑ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพทุธ ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Human  Resources  Management 
 ๒๑๐ ๓๑๒ การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ๓ (๓-๐-๖) 
  School Administration For Excellence 
 ๒๑๐ ๓๑๓ โครงสร้างระบบบรหิารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Systematic Structure Educational Administration 
 ๒๑๐ ๓๑๔ การจัดการความขัดแย้งเชิงพทุธ ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Conflict Management 
 ๒๑๐ ๓๑๕ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist School  Administration 
 ๒๑๐ ๓๑๖ การศึกษาอิสระในการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Independent Studies in Educational Administration 
 ๒๑๐ ๓๑๗ การวิจัยและวางแผนสถาบัน ๓ (๓-๐-๖) 
  Institutional Research and Planning 
 ๒๑๐ ๓๑๘ การวิเคราะห์ข้อมลูทางการบรหิารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Data  Analysis  in  Educational  Administration 
 ๒๑๐ ๓๑๙ การบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
  Educational Administration  In  ASEAN  Community 
 
 ๔.๒ กลุ่มวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา  เลอืกศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
 ๒๑๐ ๓๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Educational Quality  Assurance 
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 ๒๑๐ ๓๑๕ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist School  Administration 
 ๒๑๐ ๓๒๐ ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  Educational Administration Leadership 
 ๒๑๐ ๓๒๑ ผู้น าทางการศึกษากบัการเปลี่ยนแปลง   ๓ (๓-๐-๖) 
  Educational Leaders for Change) 
 ๒๑๐ ๓๒๒ หลักและทฤษฎีภาวะผู้น าทางการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
  The Principles and Theories of Educational Leadership 
 ๒๑๐ ๓๒๓ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้น าทางการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  Information Technology for Educational Leadership 
 ๒๑๐ ๓๒๔ เทคนิคการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  Technical Research for Educational Administration 
 ๒๑๐ ๓๒๕ การวิเคราะห์ข้อมลูทางการบรหิารการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  Data Analysis in Educational Administration 
 ๒๑๐ ๓๒๖ ภาวะผู้น าทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
  Educational  Leadership  In  ASEAN  Community 
 
๕. วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 ๒๑๐ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  Thesis 
 ๒๐๑ ๕๐๐ การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
  Independent Studies 
 
การท าวิทยานิพนธ์ 

๑. นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้  
เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต 

๒. นิสิตมีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

๓. การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยา 
นิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
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เงื่อนไขอืน่ในการส าเร็จการศึกษา 
 นอกจากศึกษารายวิชา และท าวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นอีก เช่น 
การร่วมกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การเสนอบทความวิชาการ การปฏิบัติกรรมฐาน 
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนด 
 

แผนการจัดการเรียนการสอน 
๑. แผน ก แบบ ก (๒) 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต หมายเหต ุ
 ภาคการศึกษาที่ ๑   

๒๑๐ ๑๐๒ การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓ (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๒๑๐ ๑๐๓ หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๒๑๐ ๑๐๖ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 
กิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศ สัมมนาวิชาการ หรือศึกษาดูงาน   

 รวมหน่วยกิต ๙ (๓)  
 ภาคการศึกษาที่ ๒   

๒๑๐ ๒๐๑ ระเบียบวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ* (๓) (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๒๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 
๒๑๐ ๒๐๘ การบริหารหลักสูตรและการสอน ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 

กิจกรรม เช่น สัมมนา  ศึกษาดูงาน  คลีนิควิทยานิพนธ์ กรรมฐาน   

 รวมหน่วยกิต ๙ (๓)  

 ภาคการศึกษาที่ ๓ หน่วยกิต หมายเหตุ 
๒๑๐ ๓๐๙ สัมมนาการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 
 
................... 

วิชาเลือก : เลือกจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
วิชา............................................................................................  

๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือก 

กิจกรรม เช่น สัมมนา  ศึกษาดูงาน  คลีนิควิทยานิพนธ์ กรรมฐาน   
 รวมหน่วยกิต ๖  
 ภาคการศึกษาที่ ๔   

๒๑๐ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์  (Thesis) ๑๒  
 วิชาเลือก เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 

วิชา............................................................................................  
๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือก 

กิจกรรม เช่น สัมมนา  ศึกษาดูงาน  คลีนิควิทยานิพนธ์ กรรมฐาน   
 รวมหน่วยกิต ๑๕  
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๒. แผน ข 
 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต หมายเหต ุ
 ภาคการศึกษาที่ ๑   
๒๑๐ ๑๐๒ การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓ (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๒๑๐ ๑๐๓ หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๒๑๐ ๑๐๖ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 
กิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศ  สัมมนาวิชาการ  หรือศึกษาดูงาน   

 รวมหน่วยกิต ๙ (๓)  
 ภาคการศึกษาที่ ๒   

๒๑๐ ๒๐๑ ระเบียบวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ (๓) (๓-๐-๖) วิชาบังคับ 
๒๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 
๒๑๐ ๒๐๘ การบริหารหลักสูตรและการสอน ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 
กิจกรรม เช่น สัมมนา  ศึกษาดูงาน  คลีนิควิทยานิพนธ์  กรรมฐาน   

 รวมหน่วยกิต ๙ (๓)  
 
 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต หมายเหตุ 

 ภาคการศึกษาท่ี ๓   

๒๑๐ ๓๐๙ สัมมนาการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) วิชาเอก 
 วิชาเลือก: เลือกจากหมวดวิชาเลือก  ๒  รายวิชา   

................... วิชา............................................................................................  ๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือก 
………………. วิชา............................................................................................  ๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือก 
กิจกรรม เช่น สัมมนา  ศึกษาดูงาน  คลีนิควิทยานิพนธ์  กรรมฐาน   

 รวมหน่วยกิต ๙  
 ภาคการศึกษาท่ี ๔   

๒๐๑ ๕๐๐ การศึกษาอิสระ   (Independent  Studies)  ๖ วิชาบังคับ 
 วิชาเลือก: เลือกจากหมวดวิชาเลือก ๒ รายวิชา   

……………... วิชา...........................................................................................  ๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือก 
……………… วิชา...........................................................................................  ๓ (๓-๐-๖) วิชาเลือก 
กิจกรรม เช่น สัมมนา  ศึกษาดูงาน  คลีนิควิทยานิพนธ์  กรรมฐาน   

 รวมหน่วยกิต ๑๒  
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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

Doctor of Philosophy Program in Buddhist Educational Administration 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ชื่อหลักสตูรไทย/องักฤษ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 Doctor of Philosophy Program in Buddhist Educational Administration 
 
ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบรหิารการศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Buddhist Educational Administration) 
พธ.ด. (พุทธบรหิารการศึกษา) 
Ph.D. (Buddhist Educational Administration) 

 
ระบบการจัดการศกึษา 

หลักสูตรมี ๒ แบบ คือ แบบ ๑.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต  แบบ ๒.๑ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต 
ระยะเวลา ๓ ป ีสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 

จัดการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคต่อปีการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาต้องมีเวลาไม่น้อย 
กว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค ที่มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ 
ต้องศึกษาอย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษา 
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ปรัชญาของหลักสูตร 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา   

ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญทั้งภาคทฤษฎีั 
และภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ท างานและสื่อสารร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี 
สามารถเรียนรู้และน าแนวคิดทางด้านการบริหารการศึกษาสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษา สู่
ระดับสากล สามารถบูรณาการเข้ากับหลักพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหารการศึกษา 
สามารถ สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบ ประเมินผลข้อมูล และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  

๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างทีดี ฉลาดสามารถน า 
ความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านกายภาพ สังคม จิตใจ 
และปัญญา ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
คณุสมบตัิของผูเ้ข้าศกึษา 

๑. จบปริญญาโททุกสาขา หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรบัรอง 
๒. เกรดเฉลี่ยปริญญาโท ๓.๕๐ ข้ึนไป ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลา ไม่

น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา 
๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลยั 

 

โครงสร้างหลกัสูตร และแผนการศกึษา 
 หลักสูตรมี ๒ แผน คือ แบบ ๑.๑ เน้นการวิจัย โดยท าวิทยานิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต ศึกษา วิชา
ไม่นับหน่วยกิต ๙ รายวิชา และศึกษาวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ โดยไม่นับหน่วยกิต  และ
แบบ ๒.๑ เน้นการวิจัย โดยท าวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษาวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และ
ศึกษาวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ไม่นับหน่วยกิต สรุปแผนการศึกษา ดังนี ้
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วิชาการและกิจกรรม 
กลุ่มบริหารการศึกษา กลุ่มภาวะผู้น าทางการศึกษา 
แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 

๑. วิชาการ     
    ๑.๑ วิชาบังคับ นับหน่วยกิต - ๙ - ๙ 

 ๑.๒ วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต (๒๗) (๑๘) (๒๗) (๑๘) 
    ๑.๓ วิชาพื้นฐานผู้จบไม่ตรงสาขา* (๙)* (๙)* (๙)* (๙)* 
    ๑.๔ วิชาเอก - ๙ - ๙ 

    ๑.๕ วิชาเลือก - ๖ - ๖ 

    ๑.๖ วิชาภาษาต่างประเทศ (๖) (๖) (๖) (๖) 
๒. วิทยานิพนธ์ ๕๔ ๓๖ ๕๔ ๓๖ 

๓. กิจกรรม     
    ๓.๑ บทความวิชาการและวิจัย** ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง 
    ๓.๒ การปฏิบัติกรรมฐาน*** ๔๕ วัน ๔๕ วัน ๔๕ วัน ๔๕ วัน 
    ๓.๓ กิจกรรมอื่นๆ ทีห่ลักสูตรก าหนด (…) (…) (…) (…) 

รวมหน่วยกิต ๕๔ ๖๐ ๕๔ ๖๐ 
  * ศึกษาเฉพาะผู้จบไม่ตรงสาขา หรือไม่มีประสบการณ์ตามข้อก าหนด 
  ** บทความวิชาการ ๓, บทความวิจัย ๑,  ***การปฏิบัติกรรมฐานสามารถสะสมได้ 
 

รายวิชาในหลักสูตร 
 

ก.รายวิชา ส าหรับแผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 
 
 ๑. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน ๙ รายวิชา 
   ๘๐๖ ๑๐๑* สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการศึกษาไทย 
    Seminar on Sangha Education and Education in Thailand 
   ๘๐๖ ๑๐๒* พุทธปรัชญาการบรหิารการศึกษา 
    Buddhist Philosophy of Educational Administration 
   ๘๐๖ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาช้ันสูง 
    Seminar on Advanced Research Methodology in Educational Administration 
   ๘๐๖ ๑๐๔ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรบัผูบ้รหิารการศึกษา 
    Virtues  and Ethics for  Educational Administrator 
   ๘๐๖ ๒๐๕ สัมมนาเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพช้ันสูง 
    Seminar on Technical Advanced Qualitative Research 
   ๘๐๖ ๒๐๖* ศาสตร์แหง่ความรู ้
    Science of Knowledge 
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   ๘๐๖ ๒๐๗* ภาวะผู้น าและการบรหิารการศึกษาในโลกการเปลี่ยนแปลง 
    Leadership and  Educational  Administration  in Changing World 
   ๘๐๖ ๒๐๘* ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรบัการบรหิารการศึกษา 
    Advanced  English  for  Educational  Administration 
   ๐๐๐ ๙๐๖* วิปัสสนากรรมฐาน 
    Buddhist  Meditation 
   (* เป็นวิชาบังคับไม่นบัหน่วยกิต ของแบบ ๒.๑ ด้วย) 
 

 ๒. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต): ส าหรับผู้ไมเ่คยเรียนสาขาบริหารการศึกษา* เว้นแตผู่เ้คย
สอนหรือมผีลงานทางวิชาการที่ตรงกบัรายวิชาเหล่าน้ี  จ านวน ๓ รายวิชา (๙) 
   ๒๑๐ ๑๐๓ หลักและทฤษฎีการบรหิารการศึกษาตามแนวพุทธ 
    Principles and Theories of  Educational Administration in Buddhism 
   ๒๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
    Educational Policy and Planning 
   ๒๑๐ ๒๐๘ การบริหารหลักสูตรและการสอน 
    Curriculum and Instruction Administration 
 
 ๓. วิทยานิพนธ์ 
   ๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์ ๕๔  หน่วยกิต 
    Dissertation 

ข.รายวิชา ส าหรับแผนการศกึษา แบบ ๒.๑ 

 ๑. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน ๖ รายวิชา (๑๘) 
   ๘๐๖ ๑๐๑ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการศึกษาไทย 
    Seminar on Sangha Education and Education in Thailand 
   ๘๐๖ ๑๐๒ พุทธปรัชญาการบรหิารการศึกษา 
    Buddhist Philosophy of Educational Administration 
   ๘๐๖ ๒๐๖ ศาสตร์แหง่ความรู ้
    Science of Knowledge 
   ๘๐๖ ๒๐๗ ภาวะผู้น าและการบรหิารการศึกษาในโลกการเปลี่ยนแปลง 
    Leadership and  Educational  Administration  in Changing World 
   ๘๐๖ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรบัการบรหิารการศึกษา 
    Advanced  English  for  Educational  Administration 
   ๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
    Buddhist  Meditation 
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 ๒. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต): ส าหรับผู้ไม่เคยเรยีนสาขาบริหารการศึกษา* 
   (* เป็นวิชาเดียวกับวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต แบบ ๑.๑ ข้อ ๒.) 
 
 ๓. วิชาบังคับ นับหน่วยกิต  จ านวน  ๙  หน่วยกิต 
   ๘๐๖ ๑๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางการบรหิารการศึกษาช้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
    Advanced Research Methodology in Educational Administration 
   ๘๐๖ ๑๑๐ การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
    Buddhist Educational Administration 
   ๘๐๖ ๑๑๑ การวิจัยเชิงคุณภาพช้ันสูง ๓ (๒-๒-๕) 
    Advanced Qualitative Research 
 

 ๔. วิชาเอก : จ านวน  ๙  หน่วยกิต 
   ๘๐๖ ๒๑๒ พุทธบรหิารการศึกษากบัวิทยาการสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
    Buddhist Educational Administration and Modern Sciences 
   ๘๐๖ ๒๑๓ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาในพระไตรปิฎกเชิงบูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
    Integrative Concept Theories on Education in Tripitaka 
   ๘๐๖ ๓๑๔ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบรหิารการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
    Innovation and Technology in Educational Administration 
 

 ๕. วิชาเลือก : แบ่งเป็น ๒ กลุ่มวิชา นิสิตเลือกเรียนเพียง ๑ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
 
  ๕.๑ กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา เลอืกศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   ๘๐๖ ๓๑๕ การจัดการความรูท้างพระพุทธศาสนากับบรหิารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Knowledge Management in Buddhism and Education 
   ๘๐๖ ๓๑๖ การพัฒนากลยทุธ์ทางบรหิารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Development of Educational Administration Strategy 
   ๘๐๖ ๓๑๗ สัมมนาพทุธวิธีการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Seminar on Educational Administration in Buddha’s Method 
   ๘๐๖ ๓๑๘ ปราชญ์ทางการศึกษาในพระพทุธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
    The Educational Scholar in Buddhism 
   ๘๐๖ ๓๑๙ ทิศทางและแนวโน้มระบบการศึกษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
    Direction and Trend in Thai Education System 
   ๘๐๖ ๓๒๐ นโยบายการศึกษาของรัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
    State Policy on Education 
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  ๕.๒ กลุ่มวิชา ภาวะผู้น าทางการศึกษา เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   ๘๐๖ ๓๒๑ การจัดการความรูส้ าหรับผู้น าทางการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Knowledge Management for Educational Leadership 
   ๘๐๖ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้น าทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
    Information Communication and Technology for Educational Leadership 

   ๘๐๖ ๓๒๓ สัมมนาภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Seminar on Educational Leadership for Change in Education 
   ๘๐๖ ๓๒๔ ผู้น าเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Strategic Leader for Education 
   ๘๐๖ ๓๒๕ ทฤษฎีการบรหิารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Theories of Educational Administration 
   ๘๐๖ ๓๒๖ แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
    Concept and Theories of Educational Leadership 
 ๖. วิทยานิพนธ์ 
   ๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์ ๓๖  หน่วยกิต 
    Dissertation 
 
การท าวิทยานิพนธ์ 

๑. นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้  
เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต 

๒. นิสิตมีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๘ เดือน นับจากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

๓. การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยา 
นิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
 
เงื่อนไขอืน่ในการส าเร็จการศึกษา 
 นอกจากศึกษารายวิชา และท าวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นอีก เช่น 
การร่วมกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การเสนอบทความวิชาการ การปฏิบัติกรรมฐาน 
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนด 
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แผนการจัดการเรียนการสอน 

นิสิตเรียนรายวิชาบังคับนับหน่วยกิต ๓ บังคับไม่นับหน่วยกิต ๖ วิชาเอก ๓ วิชาเลือก ๒  
รวม ๑๔ รายวิชา และร่วมกิจกรรมวิชาการที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง 
 
แผนการศึกษา แบบ ๒.๑  (แบบ ๑.๑ มีบางวิชาท่ีใกล้เคียงกัน) 

รหัสวิชา รายวิชาหรือกิจกรรม หน่วยกิต หมายเหตุ 
 ภาคการศึกษาที่ ๑   

๘๐๖ ๑๐๒ พุทธปรัชญาการบริหารการศึกษา 
(๓) (๓-๐-

๖) 
บังคับไม่นับ นก. 

๘๐๖ ๑๑๑ การวิจัยเชิงคุณภาพชั้นสูง ๓ (๒-๒-๕) บังคับนับ นก. 
๘๐๖ ๑๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง ๓ (๒-๒-๕) บังคับนับ นก. 
๘๐๖ ๑๑๐ การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) บังคับนับ นก. 
กิจกรรม เช่น การปฐมนิเทศ  สัมมนา  ศึกษาดูงาน (….) ไม่นับ นก. 

 รวมหน่วยกิต ๙ (๓)  
  ภาคการศึกษาที่ ๒   

๘๐๖ ๒๐๖ ศาสตร์แห่งความรู้  บังคับไม่นับ นก. 
๘๐๖ ๒๑๔ 
๘๐๖ ๓๒๒ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา หรือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

 
วิชาเอก 

๘๐๖ ๒๐๗ ภาวะผู้น าและการบริหารการศึกษาในโลกการเปลี่ยนแปลง  บังคับไม่นับ นก. 
๘๐๖ ๒๑๓ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาในพระไตรปิฎกเชิงบูรณาการ  วิชาเอก 
กิจกรรม เช่น ไหว้ครู สัมมนา ศึกษาดูงาน   

    
 ภาคการศึกษาที่ ๓   

๘๐๖ ๒๑๒ พุทธบริหารการศึกษากับวิทยาการสมัยใหม่  วิชาเอก 
๘๐๖ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับการบริหารการศึกษา  บังคับไม่นับ นก. 
๘๐๖ ๑๐๑ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการศึกษาไทย  บังคับไม่นับ นก. 
๘๐๖ ๓๑๙ 
๘๐๖ ๓๒๔ 

การพัฒนากลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา หรือ 
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ทางการการศึกษา 

 
วิชาเลือก 

--------- 
๒๑๐ ๑๐๓ 
๒๑๐ ๒๐๗ 
๒๑๐ ๒๐๘ 

ปรับพื้นฐานผู้ไม่เคยเรียนด้านการศึกษา ๓ รายวิชา คือ 
 ๑) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ 
 ๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 ๓) การบริหารหลักสูตรและการสอน 

 เฉพาะผู้จบ 
ไม่ตรงสาขา 

กิจกรรม เช่น คลินิกวิทยานิพนธ์ ศึกษาดูงานต่างประเทศ   
     ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (สะสมให้ครบ ๔๕ วัน)   
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 ภาคการศึกษาที่ ๔   
๘๐๖ ๓๑๖ 
๘๐๖ ๓๒๑ 

การจัดการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา 
หรือ การจัดการความรู้ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

 
วิชาเลือก 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  บังคับไม่นับ นก. 
* ภาษาบาลี  ต่างประเทศ 

MCU005, 
006 ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา-IABU)  ต่างประเทศ 

กิจกรรม เช่น คลินิกวิทยานิพนธ์, เสนอบทความทางวิชาการ ๑   
กิจกรรม สอบ QE (Qualify Examination)  บังคับ 

    
 ภาคการศึกษาที่ ๕   

กิจกรรม คลินิกวิทยานิพนธ์ ๔ (ติดตามก่อนสอบป้องกัน)   
กิจกรรม เสนอบทความทางวิชาการ ๒   
กิจกรรม สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ส าหรับผู้มีความพร้อม)   
กิจกรรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (สะสมให้ครบ ๔๕ วัน)   

    
 ภาคการศึกษาที่ ๖   

กิจกรรม คลินิกวิทยานิพนธ์ ๔ (ติดตามก่อนสอบป้องกัน)   
กิจกรรม เสนอบทความทางวิชาการ ๓ (สรุปผลวิจัย/ชาติ-นานาชาติ)   
กิจกรรม สอบป้องกันวิทยานิพนธ์   
กิจกรรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (ครบ ๔๕ วัน)   

 ขอจบ และรับปริญญา   
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ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ 
และแผนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
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รอบรู้วิชาการ  ช านาญวิชาชีพ  เชี่ยวชาญสื่อศกึษา  บรกิารประชาชน 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

*************** 
 เพื่อใหก้ารบรหิารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร
ออกข้อบงัคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม  ครั้งที ่  
๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีมติใหอ้อกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “นิสิต” ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอ้ยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับนี ้
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหา 
วิทยาลัยก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 
แต้ม ยกเว้นผู้มปีระสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตัง้แต่ส าเร็จการศึกษา 
และผูจ้บเปรียญธรรมเก้าประโยค และ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรบัสมัครนสิิตใหม ่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ 
กรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๔๐ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาโทหรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหา 
วิทยาลัยก าหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตม้ 
ยกเว้นผู้มปีระสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแตส้ าเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรบัสมัครนสิิตใหม ่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ 
กรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห ์
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห ์
และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบงัคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลกัสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดงันี้ 
   วิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ๑๘ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
   รวมท้ังสิ้น ๔๘ หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปรญิญาพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ 
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดงันี้ 
   วิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
   วิชาเอก   ๙ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
   รวมท้ังสิ้น ๖๐ หน่วยกิต 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๔๑ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๒ หลกัสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ในกรณีที่นิสิตไมส่ามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ 
๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยัอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่
ทั้งนี้ต้องไมเ่กิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๓ การนบัเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตไดร้ับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนิสิตที่ไดร้ับอนมุัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นสิิตฟังการบรรยายสปัดาหล์ะ ๑ ช่ัวโมงและศึกษานอกเวลา
อีกไม่น้อยกว่าสปัดาหล์ะ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ใหม้ีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฎิบัตกิาร อภิปรายหรือสมัมนาสัปดาหล์ะ ๒ ถึง ๓ ช่ัวโมง 
และเมือ่รวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่นอ้ยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมง ตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา
ทั่วไป และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบั
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้
น าไปค านวนค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชาน้ันต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
 ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลบัเข้าศึกษาใหม่ 
  ๑๓.๑ นิสิตมเีหตจุ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รกึษาทั่วไป 
  นิสิตต้องยื่นค ารอ้งต่อคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการ 
ศึกษาใหม่ หากพ้นจากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณี
พิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอ่ไปนี ้
  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพกัรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรบัรองแพทย์
มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตจุ าเป็นสุดวิสัยอื่นทีส่ าคัญ 
 ในกรณีที่นิสิตไดร้ับอนมุัติใหล้าพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะ 
เวลาศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติใหล้าพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๔๒ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 นิสิตที่ได้รบัอนุมัติใหล้าพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนยีมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุก
ภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รบัอนุมัติให้ลาพกัการศึกษาหลงัจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ใน
กรณีนี้ให้นสิิต W ได้ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รบัอนุมัติใหล้าพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือ
ข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การ ศึกษาปกติตามข้อ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลบัเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลา ๒ ปี นบัจากวันที่นสิิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยโดยค า 
แนะน าของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพ
การเป็นนิสิตน้ันรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทัง้หมด ในกรณีเช่นน้ีนิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เหมอืนกับผูล้าพักการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดท่ี ๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 
 ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกอง
ทะเบียนและวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ทีก่ าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรบัภาคการศึกษาแรกทีเ่ข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกบัการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค ารอ้งขอข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนด ต้องแจ้งเหต ุ
ขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ เป็นลายลักษณ์อกัษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมา
ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึง
อนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาข้ึนทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าใหเ้รียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๔๓ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รบัอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชาน้ัน และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการ 
ศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นสิิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ต้องไม่น้อยกว่า 
๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไมล่งทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา ตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลกัสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลง 
ทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘  อาจารย์ทีป่รกึษาทั่วไป 
 นิสิตต้องมอีาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ทีม่ีช่ือในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมผีลสืบเนื่องดงัต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนน้ันจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลงัจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วันแรก
ของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รบั w ใน
รายวิชาที่ถอน 
  ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชาน้ัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตผุลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้
ถอนได้ ในกรณีเช่นน้ีนิสิตจะได้  w  ในรายวิชาน้ัน 
  ๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติโดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
การศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ัน 
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หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
อาจท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอื่น
ใดที่เหมาะสมกับรายวิชาน้ัน 
  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มกีารสอบไล่ส าหรบัแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน
หรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกบัลกัษณะของวิชาน้ัน ๆ ก็ได้ 
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมสีิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รบัการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมเีวลาศึกษาในรายวิชาน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในภาคการศึกษาน้ันและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ มีผล
การศึกษาระดบัและค่าระดับดงันี ้
   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 ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิต ให้แสดงผลการ 
ศึกษาในรายวิชาน้ันด้วยสัญลักษณ์ดังนี ้
   สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
   S (Satisfactory)  เป็นที่พอใจ 
   U (Unsatisfactory)  ไม่เป็นทีพ่อใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไมม่ีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชา
นั้นด้วยสัญลกัษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
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   สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
   I  (Incomplete) ไม่สมบรูณ์ 
   SP  (Satisfactory Progress) ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
   UP  (Unsatisfactory Progress)  ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
   W  (Withdrawn) ถอนรายช่ือวิชาที่ศึกษา 
   Au  (Audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๔.๑ ให้ใช้  IP (In Progress)  ส าหรบัวิทยานิพนธ์ที่อยูร่ะหว่างการเรียบเรียง 
  ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ทีเ่รียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ ดังนี้ 
   ผลการศึกษา ระดับ 
   ดีเยี่ยม (Excellent) A 
   ดี (Good) B+ 
   ผ่าน (Passed) B 
   ตก (Failed) F 
  ๒๑.๕  การให ้F  ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี ้
   ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒  นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสทิธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้ค่า  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และไดร้ับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอ่ไปนี ้
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะ
ป่วยหรือเหตสุุดวิสัย  และได้รบัอนุมัตจิากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารยป์ระจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรให้รอผล
การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัตงิาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม่สมบรูณ์ 
  การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัตงิานที่ได้รบัมอบหมายจากอาจารยป์ระจ า
วิชาให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารยป์ระจ าวิชาวัดผล และสง่ผลการศึกษาของนสิิตผู้นั้นแกบ่ัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมผีลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับ
อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
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  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า
ระดับและมผีลการศึกษาไม่เป็นทีพ่อใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกตทิุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบยีนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๙.๑.๒  และ
ข้อ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รบัอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนเป็นพเิศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการ ศึกษา
ถัดไป และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นทีน่่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 
  การวัดผลให้กระท าเมื่อนสิิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตาม
หลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการ
วัดผล  รายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให ้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการ 
ศึกษาถัดไป  และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแตย่ังมิได้วัดผล 
  การวัดผลให้กระท าเมื่อนสิิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป ตามหลกั 
สูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผล
รายวิชาที่ได้ UP นั้นเป็นระดบัและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นบัหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดบั 
A, B, C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลกัสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึง่นิสิตต้อง
ได้ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได ้U ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาน้ันอีก  และสอบให้ได้ระดบัไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได ้U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสทิธิลงทะเบียนรายวิชา
เดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามทีห่ลักสูตรก าหนด การนับ
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่า
ระดับเฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตไดล้งทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน และค านวณหาค่าเฉลี่ย
สะสมส าหรบัรายวิชาทั้งหมดทกุภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจบุัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วย
หน่วยกิตของรายวิชาน้ันแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวน
หน่วยกิตทั้งหมดทีล่งทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไมป่ัดเศษ 
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 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสญัลกัษณ์ I S U W และ Au ไม่ให้น ารายวิชา
นั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 
 

หมวดท่ี ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปรญิญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นสิิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมสีิทธ์ิเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปรญิญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมสีิทธ์ิเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รบัอนุมัตหิัวข้อ และโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
 การน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รบัอนุมัตจิากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดท่ี ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไมเ่กินกว่าทีก่ าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทกุวิชาและได้ระดับ S ใน
กรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มสีิทธิรบัปริญญา 
  ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
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  ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใดๆ  
  ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใดๆ  
 

หมวดท่ี  ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ตอ้งได้รบัโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควร
แก่ความผิด ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบรอ้ยดีงาม  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่งหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากทีร่ะบุไว้แล้วใน ข้อ 
๓๒ นิสิตต้องได้รบัโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงบัการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปกีารศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงบัการออกใบแสดงผลการศึกษามกี าหนดไมเ่กิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พจิารณาลงโทษนิสิตทีม่ีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแกก่รณี 
 เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผูพ้ิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี
ตามเกณฑ์ทีร่ะบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กบันิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี ้
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปกีารศึกษา ๒๕๔๒  
ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดบัปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๔๒  เป็น
ต้นไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้
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ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
 

พระสุเมธาธบิด ี
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๒) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ 
*************** 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมตสิภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันพฤหสับดี
ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงมีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐.๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐.๑ หลักสูตรปรญิญาพทุธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ 
หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า   ๘ หน่วยกิต 
  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น  ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 

พระราชรัตนโมล ี
(พระราชรัตนโมลี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๔๙ 
------------------------- 

 เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสทิธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมตสิภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๖.๑.๑ ต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรอง และ 
   ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษใหพ้้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดบัมหาบัณฑิต 
   ๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรอง 
   ๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรีไมต่่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ 
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษา
และผูจ้บเปรียญธรรมเก้าประโยค และ 
   ๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
   ๗.๑.๑ ต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรอง 
   ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ 
แต้ม ยกเว้นผู้มปีระสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเรจ็การศึกษา
หรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
   ๗.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
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  ๗.๒  ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
   ๗.๒.๑ ต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรบัรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
   ๗.๒.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ 
๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเรจ็การศึกษา
และผูจ้บเปรียญธรรมเก้าประโยค 
   ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่
ละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัด
กับข้อบงัคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห ์
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐  หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวน
หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 
  ๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือใหม้ีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษา
ปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มรีะยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหม้ีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ และไมเ่กิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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  ๑๑.๓ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเ่กิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มรีะยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๔ หลกัสูตรระดบัดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ใหม้ีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเ่กิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มรีะยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนด คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตไดร้ับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตที่ไดร้ับอนมุัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาแบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี ้
 

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 แหง่ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มสีิทธ์ิเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลงัจากขึ้นทะเบียนเปน็นิสิตแล้ว 
  ๒๗.๓ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสทิธ์ิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
เพื่อขออนุมัตลิงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลงัจากได้รบัอนมุตัิหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

พระธรรมสุธ ี
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
*************** 

 เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบบัที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พทุธศักราช ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กบันิสิตที่รบัเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเรจ็การศึกษา 
   ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกนิกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
   ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
   ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตร 
   ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
   ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชาและได้
ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S  หรือ U 
   ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓๐.๗ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมด หรอืส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวาร 
สาร หรือสิ่งพมิพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีป่ระชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) 
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   ๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ ์
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพมิพ์ทางวิชาการที่มกีรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer-review) และเป็น
ที่ยอมรบั” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 

พระธรรมสุธ ี
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๕๖ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๕) 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
*************** 

 โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พทุธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พทุธศักราช 
๒๕๕๓  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมตสิภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหสับด ี
ที่ ๑๗  มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบบัที่ ๕) แก้ไขเพิ่มเติม พทุธศักราช ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กบันิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบบัที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๕๓
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนีก้ับนสิิตทีร่ับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 

พระธรรมสุธ ี
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๕๗ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑ 

*************** 
 เพื่ออนุวัตใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘ /
๒๕๔๑  เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑ จงึมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกบั
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
  (๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดซีึ่งเป็นพระภิกษุ 
  (๓) กรรมการผูเ้ป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสีรู่ป หรือผูท้ี่อธิการบดี
แต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบด ี
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินห้ารปูหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้ง โดยค า 
แนะน าของคณบดี 
  (๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
  (๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินห้ารปูหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้ง โดยค า 
แนะน าของคณบดี 
  (๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๕๘ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหนง่ของคณะบด ี
 ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตัง้ผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว ใหผู้้ที่ได้รบัแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลอืของผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่
กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนง่
ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ทั้งนีต้้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ มีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี ้
  (๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
  (๓) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกบัการบริหารและการด าเนินงาน เพือ่
เสนอต่อสภาวิชาการ 
  (๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบด ี
  (๕) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าคณะ
อย่างน้อยปลีะสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๙ ให้อธิการดรีักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

พระสุเมธาธบิด ี
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๕๙ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
*************** 

 อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมือ่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ จึงมมีติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึง่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  (๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 
  (๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖ 
  (๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  (๔) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๖๐ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๖ การอนุมัตหิัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของผู้ทีจ่ะได้รบั
แต่งตั้งเป็นประธานหรอืกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรปูแบบ
ก่อน เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จงึเสนอขอสอบอนมุัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ตามขั้นตอน 
  ๖.๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี ้
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญช่ัวคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐) ประวัติผู้วิจัย 
  ส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอื่นๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๓ การเสนอขออนมุัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตย่ืนแบบค าร้อง บฑ 
๘ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ าวน ๖ ฉบับ ในจ านวนน้ีต้องมลีายเซ็นรบัรองของผู้
สมควรเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๖.๔ นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือ
วิจัยหรือแบบสอบถามช่ัวคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
  ๖.๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาหัวข้อ และโครงร่างวิทยา 
นิพนธ์ ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รบัแต่งตั้งจะเป็นผู้พจิารณาหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและช้ีแจง
เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย 
  ๖.๖ เมื่อนสิิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบ
ค าร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้
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ประธานคณะกรรมการพจิารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ของนสิิตทีผ่่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายช่ือ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
  ๖.๗ เมื่อคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยอนมุัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมือ่บัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายช่ือนสิิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทัง้รายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับอนมุัติแล้ว นิสิตจงึจะมีสทิธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  ๗.๑ นิสิตระดบัปริญญาโททีม่ีสทิธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลกั 
สูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต 
  ๗.๒ นิสิตระดบัปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสทิธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากข้ึน
ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นสิิตระดบัปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสทิธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษา
รายวิชาในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  ๗.๓ ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศอนมุัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ บฑ ๙ แล้วยื่นต่อบัณฑิต
วิทยาลัยพรอ้มทัง้ช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไมส่ามารถช าระ
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไมเ่กิน ๓๐ วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลง 
ทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท   ต่อ ๑ วันท าการ 
 ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๘.๑ การขอเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกบัวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นสิิตย่ืนแบบค า
ร้อง บฑ ๘ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนมุัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 
  ๘.๒ หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ นสิิตต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกบัการยื่นขออนมุัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยา 
นิพนธ์ซ้ าอีก ยกเว้นหากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว พบว่าไม่มเีหตผุลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 
  ๘.๓ ให้นิสิตติดตามผลการขออนมุัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ หลังจากที่ได้
ยื่นค าร้องและได้เข้าช้ีแจงแล้ว 
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หมวดท่ี ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ๙.๑ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทัง้บรรพชิตและคฤหัสถ์ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๒ รูปคน แต่ไม่เกิน ๓ รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รปู/คน 
  ๙.๒ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนสิิตระดบัปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รบัปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหนง่ทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
  ๙.๓ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนสิิตระดบัปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติ
ได้รับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รบัปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหนง่ทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ 
  ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
   (๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
   (๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
   (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสติ 
 ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
  ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยใหม้ีรปูแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑ นิสิตระดบัปริญญาโททกุสาขา ผู้ไดร้ับผลการศึกษาต้ังแต่ ๙ หนว่ยกิต ข้ึนไป 
และยังไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุก ๑ เดือน 
  ๑๑.๒ นิสิตระดบัปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษา
ตั้งแต่ ๖ หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความ ก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผ์ู้ติดตาม
ความ ก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 
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  ๑๑.๓ นิสิตระดบัปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่
ก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเตมิครบ ๓ รายวิชาแล้ว และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยา 
นิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
และอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 
   ๑๑.๔ นิสิตผูล้งทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๒.๑ นิสิตระดบัปริญญาโท มสีิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
   (๑) ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัตหิัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
   (๒) สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   (๓) เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๒ นิสิตระดบัปริญญาเอก มสีิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
   (๑) ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัตหิัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
   (๒) สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรและ
ได้รับค่าระดบัเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   (๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   (๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓ ให้นิสิตย่ืนค าร้องขอตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ 
ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔ ให้นิสิตรบัผลการตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค า
ร้องแล้ว ๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บฑ.๘ ต่อบณัฑิตวิทยาลัย ผ่าน
ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว รวมทั้ง
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
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  ๑๒.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่นอ้ยกว่า ๒ สัปดาห ์
 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ 
ท่าน ประกอบด้วย 
   (๑) ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดมีอบหมาย 
   (๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไมเ่กิน ๓ ท่าน 
  ๑๓.๒ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผูท้ี่สมควร ได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๓.๓ เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้งคณะกรรม-การ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน เวลาและสถานทีส่อบให้ทราบโดย
ทั่วกัน และมีหนงัสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ 
ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้แจง้ผลการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
 

หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๔.๑ ในการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรอื
เรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล
ในขณะประเมินผลให้นสิิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๔.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๔.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบบัที่
แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไมส่ามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการสง่วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ใน
ระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการ
ขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 
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  ๑๔.๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์ โดย
ก าหนดเป็น ๔ ระดับ  ดังนี ้
   ผลการศึกษา ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)   B 
   ตก  (Failed)   F 
  ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง ให้แสดงสถานะด้วยสัญลกัษณ์ IP (In 
progress) 
  ๑๔.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนมุตัิวิทยานิพนธ์ อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยา 
นิพนธ์นั้นไดร้ับการแก้ไขทัง้รปูแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จึงลงนามอนมุัต ิ
  ๑๔.๖ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เสนอผลการประเมินตอ่คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย หากมมีติไม่เป็นเอกฉันท์ใหร้วบรวมใบประเมินผลของกรรมการทกุท่าน เพื่อส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพจิารณาช้ีขาดเมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตส่งวิทยา 
นิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑ เมื่อนสิิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
แล้ว ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัที่แก้ไขที่มลีายมือช่ือคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุก
คน จ านวน ๗ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย ตามรูปแบบทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อม
ด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด และแผ่นซีดบีันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบรูณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ Microsoft Word และไฟล ์Adobe PDF จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๕.๒ ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใด ตาม
ข้อผูกพันหรืออื่นๆ หลังจากที่ได้รับอนมุัติวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตย่ืนค ารอ้งพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตาม
จ านวนที่ต้องการเสนอต่อคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ ทั้งนี้ให้แนบ
วิทยานิพนธ์ ฉบับซึ่งคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมลู
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๕.๓ วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบบัภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนน าไปพมิพ์เผยแร่ต้องได้รบัอนุมัตจิากคณบดบีัณฑิต
วิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๑๖ นิสิตที่ได้รบัอนุมัตหิัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนไว้แล้วกอ่นที่จะ
ประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๗ นิสิตที่ได้รบัอนุมัตหิัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนภายหลงัที่ประกาศ 
ใช้ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

พระศรีสิทธิมุน ี
(พระศรีสทิธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

*************** 
 เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบณัฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบ 
ร้อย มีประสทิธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย และเพื่ออนมุัติให้เป็นไป
ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยมั
หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย จงึวางระเบียบไว้ดังต่อไปนน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่าระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนช่ัวโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกต ิ
 ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นสิิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า ๓ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รกึษาทั่วไป 
 นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรอืมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนีส้ าหรับนสิิตทีเ่ข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
*************** 

 เพื่อใหก้ารศึกษาวิชากรรมฐานของนสิิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ 
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าทีเ่กีย่วกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  ดังนี้ 
  (๑) วางนโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติวิปสัสนา
กรรมฐานการวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
  (๒) ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  ส าหรบัการฝกึภาคปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐาน 
  (๓) รายงานผลการฝกึภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔ ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐาน ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 
  (๑) นิสิตระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐานไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน 
  (๒) นิสิตระดบัมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  (๓) นิสิตระดบัดุษฎีบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน 
โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปกีารศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
 

พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

*************** 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรบัปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลกั 
สูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ให้
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครัง้ที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒. ระดับปรญิญาโท  มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี ้
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาทีเ่น้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึง่มีค่าเทียบได้ ๓๘ หนว่ยกิต และบัณฑิตวิทยาลัย
อาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
   แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี ้
   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 าการศึกษาอิสระซึง่มีค่าเทียบ
ได้ ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี ้
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า   ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ    ๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
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 ๓. ระดับปรญิญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี ้
  ๑) แบบ ๑ ผูเ้ข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึง่มีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษา
เป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิม่เติมโดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้ศึกษา 
   (๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปรญิญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔
หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๑.๒ ผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรหีรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติใหเ้ข้าศึกษาเป็นกรณีพเิศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
  ๒) แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี ้
   (๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วย
กิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี ้
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๒.๒ ผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรี หรอืเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติใหเ้ข้าศึกษาเป็นกรณีพเิศษ ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หนว่ยกิต และท าวิทยา 
นิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๔๘ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี ้
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 

พระราชรัตนโมล ี
(พระราชรัตนโมลี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง  การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แผน ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

*************** 
 เพื่อใหก้ารสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แผน ๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการการสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต พ.ศ.๒๕๔๖ และให้ใช้ประกาศ
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ การสมัครสอบ 
  ๑.๑ นิสิตย่ืนแบบค าร้องสมัครขอสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเวลาทีบ่ัณฑิตวิทยา 
ลัยก าหนด 
  ๑.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน มีสทิธิยื่นแบบค าร้องสมัครขอสอบ ตามเวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๓ อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ให้เปน็ไปตามที่บัณฑิตวิทยา 
ลัยก าหนด 
 ข้อ ๒ บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามหลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน ทั้งนี้ จะต้องมี
อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัย ๑ ท่าน เพื่อด าเนินการและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
 ข้อ ๓ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบทักษะ ๔ ด้าน คือ 
  ๓.๑ ทักษะด้านการฟงั (Listening) ๒๐๐ คะแนน 
  ๓.๒ ทักษะด้านการพูด (Speaking) ๒๐๐ คะแนน 
  ๓.๒ ทักษะด้านการเขียน  (Writing)) ๒๐๐ คะแนน 
  ๓.๔ ทักษะด้านการอ่าน (Reading) ๒๐๐ คะแนน 
  รวมคะแนนเต็ม ๘๐๐ คะแนน 
 ข้อ ๔ การประเมินผล 
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  ๔.๑ การประเมินผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก าหนดเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
   ผ่าน (Passed) ๔๘๐  คะแนน 
   ตก (Failed) ต่ ากว่า ๔๘๐  คะแนน 
 
  ๔.๒ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เสนอผลการประเมินต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพือ่แจ้งผลให้แก่นสิิตผูเ้ข้าสอบได้ทราบ 
 ข้อ ๕ นิสิตผู้ที่ได้รับผลการสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 
  ๕.๑ นิสิตผูส้อบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัย
ธรรมศษสตร์ ได้คะแนน ๖๐๐ คะแนนข้ึนไป  (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน) 
  ๕.๒ นิสิตผูส้อบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน ๗๐ ข้ึนไป (คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน) 
  ๕.๓ นิสิตผูส้อบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) ของสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) 
ได้คะแนน 
  การสอบแบบ Paper-Based  ๔๕๐ คะแนนข้ึนไป (คะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน) หรือได้
คะแนนการสอบแบบ Computer-Based ๑๘๐ คะแนนข้ึนไป (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) 
  ๕.๔ นิสิตผูส้อบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (IELTS) ของบริติช เคาซิล ประเทศไทย ได้
คะแนน  ๕.๐๐ คะแนนข้ึนไป ๖ คะแนนเต็ม ๙.๐๐ คะแนน) 
 ทั้งนี้ หลักฐานแสดงผลการสอบตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๔ ทีน่ ามายื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย ต้องอยู่
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน ๒ ปี นับจากวันประกาศผลการสอบของสถาบันดังกล่าว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๗๓ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ 
*************** 

 เพื่อใหก้ารสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพทุธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มปีระสทิธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพื่อเป็นไปตาม
ความในข้อ ๙.๒ (๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้ยกเลกิประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๑ การเสนอโครงร่างสารนิพนธ์เพือ่การขอสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๑.๑ นิสิตผูผ้่านการศึกษาและได้รบัผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑติวิทยาลัย ก าหนดให้
มีการสอบสารนพินธ์เพื่อวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัต ิ
  ๑.๒ นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ พรอ้มกบัความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รกึษา
สารนิพนธ์ จ านวน ๑ รูป/คน คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่ง
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยา 
นิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีเนือ้ซ้ าซ้อนกบัประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว 
บัณฑิตวิทยาลัยมสีิทธิยับยัง้ได ้
  ๑.๓ ในกรณีที่นิสิตไดเ้สนอโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการวิจัยตาม
โครงร่างเดมิ การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ยอ่มเป็นสทิธิทีน่ิสิตจะกระท าได้ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ 
 ข้อ ๒ การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัต ิ
  ๒.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบตัิตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๒.๒ นิสิตต้องยื่นค ารอ้งขอสอบพร้อมกับสารนพินธ์ฉบับสมบรูณ์ จ านวน ๔ เล่ม ผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์ 
  ๒.๓ รูปแบบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๗๔ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 ข้อ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต ิ
  ๓.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบสารนพินธ์ จ านวน ๓ รูป/
คน ทั้งนี้ ต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าทีป่ระจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน  
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๓.๒ ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ไม่สามารถมาประชุมตรวจสอบสารนิพนธ์ได้
ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พรอ้มทัง้แจง้ผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อย
กว่า ๒ รูป/คน 
  ๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ แห่งระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ ๔ การสอบวัดคุณสมบัต ิ
  ๔.๑ ในกรณีที่นสิิตสอบไมผ่่าน ให้ขอสอบวัดคุณสมบัตใิหม่ได้ตามข้ันตอนในข้อ ๒ 
  ๔.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบผ่านให้แก้ไขตามมติและค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน า
สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์สง่บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๔.๓ การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้
เวลาไม่เกนิ ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสอบจนถึงวันส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ 
 ข้อ ๕ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัต ิ
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๖ การสง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบบัแก้ไข ที่มีลายมอืช่ือคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์
ครบถ้วนทุกคน จ านวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติในรายวิชาน้ันๆ 
  ๖.๒ สารนิพนธ์ของนสิิตใหเ้ป็นลิขสทิธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพเ์ผยแพร่ต้องได้รับอนมุตัิจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๙  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
พระศรีสิทธิมุน ี
(พระศรีสทิธิมุนี) 
รักษาการคณบด ี

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๗๕ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง ก าหนดช่วงชั้นคะแนนให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

*************** 
 เพื่ออนุวัตใหเ้ป็นไปตามความในข้อ ๖ แหง่ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่ม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
จึงก าหนดช่วงช้ันส าหรับระดับและค่าระดบั ดังนี้ 
 

ระดับ ค่าระดับ 
เกณฑ์คะแนน 

วิชาเลือก วิชาบังคับและเอก 
A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ 
A- ๓.๖๗ ๙๐ - ๙๔ ๙๐ - ๙๔ 
B+ ๓.๓๓ ๘๕ – ๘๙ ๘๕ – ๘๙ 
B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ ต่ ากว่า ๘๐ 
C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔  
F ๐ ต่ ากว่า ๗๐  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
พระศรีสิทธิมุน ี
(พระศรีสทิธิมุนี) 

รักษาการคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๗๖ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒ 

*************** 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑   
/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ จงึมีมติให้ประกาศก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้  ดังต่อไปนี้: 
 ปริญญามสีามช้ัน คือ : 
  เอก เรียกว่า  “พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พธ.ด.” 
  โท เรียกว่า  “พุทธศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พธ.ม.” 
  ตรี เรียกว่า  “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พธ.บ.” 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

พระสุเมธาธบิด ี
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๗๗ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 
 

หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
***************** 

 ข้าพเจ้า......................................................................................ได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา................ 
โดยที่ข้าพเจ้าผู้เป็นนิสิต ได้ทราบเง่ือนไขการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

๑. นิสิตต้องปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรจัดให้แต่ละภาคการศึกษาโดยไม่มี
ข้อขัดข้องใดๆ 

๒. นิสิตต้องช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แต่ละภาคการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดโดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ 

๓. นิสิตต้องเข้าศึกษาตามตารางเรียน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรก าหนดโดยไม่มี
ข้อขัดข้องใดๆ 

๔. นิสิตต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม วิชาการ การอบรม สัมมนา ที่หลักสูตรหรือ
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพื่อการศึกษาหรือเสรมิสร้างความรูแ้ละประสบการณ์ในสาขาวิชาโดยความสมัคร
ใจ รวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง 

๕. นิสิตต้องสามารถเข้าร่วมและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมและโครงการสัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภายในและต่างประเทศที่หลักสูตรจัดข้ึน เพื่อการศึกษาและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในสาขาวิชาโดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ 

๖. นิสิตต้องสามารถปฏิบัติตามระบบการศึกษาและการวิจัยของหลักสูตร กล่าวคือ การ
เรียนการสอนปกติ การสัมมนา ศึกษาดูงาน การวัดผล กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอบวัดคุณสมบัติ 
(QE) การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบประชาพิจารณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสาร ๓ บทความ การสอบวัดคุณสมบัติภาษาต่างประเทศ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ 

๗. นิสิตต้องปฏิบัติกรรมฐาน จ านวน ๔๕ วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร 

๘. นิสิตต้องศึกษาและปฏิบัติตามระบบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหลักสูตร และเงื่อนไข
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 
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 ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามพันธสัญญาของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการ ศึกษา ตามรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้ ณ เบื้องต้นโดยเคร่งครัด 

 

รับรองตามน้ี 

 

ลงช่ือ………………………………………ผู้สมัคร 
(....................................................................) 

.........../............./........... 
 
 
โทร........................................................................ 
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ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพุทธบริหารการศึกษา 

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนในชั้นเรียนของนิสิต 

 
เพื่อให้การเข้าเรียนของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับความเป็นนิสติของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

จึงออกประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เรื่อง 
ระเบียบปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนในช้ันเรียนของนิสิต ดังต่อไปนี ้
 
๑. การท าความเคารพอาจารย์ผู้สอน 

๑.๑ กรณีที่อาจารย์ผู้สอนหรอืผู้บรรยายเป็นพระภิกษุ ให้นิสิตทุกรูปหรือคนลุกขึ้นยืนประนม
มือแล้วพร้อมกันกล่าวค าว่า “นมัสการพระอาจารย์ครับ-ค่ะ” 

๑.๒ นิสิตฝ่ายบรรพชิต นั่งโดยอาการส ารวม เมื่ออาจารย์กล่าวค าว่า “นมัสการพระคุณเจ้า
ทุกรูป” แล้ว นิสิตฝ่ายบรรพชิตพร้อมกันกล่าวค าว่า “เจริญพร” 

๑.๓ นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ เมื่อนิสิตฝ่ายบรรพชิตกล่าวค าว่า “เจริญพร” แล้ว ให้ประธานนิสิต 
หรือผู้แทน หรือผู้อาวุโสในช้ันเรียน กล่าวค าว่า “นิสิตทุกคนแสดงความเคารพอาจารย์” นิสิตทุกคน
จึงยืนข้ึนแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “สวัสดีครับ-ค่ะ อาจารย์” แล้วเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย ให้นิสิตลุกขึ้น
ยืนแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ขอบคุณครับ-ค่ะ อาจารย์” 
 
๒. การเดินเข้า-ออก ในระหว่างฟังบรรยาย 

๒.๑ ในระหว่างที่อาจารย์ก าลังบรรยายหรือสอนอยู่ นิสิตไม่ควรเดินเข้า -ออก อันเป็นการ
รบกวนสมาธิของผู้ฟังบรรยาย และเป็นการไม่เคารพการศึกษา 

๒.๒ นิสิตที่จะออกไปท าธุระที่จ าเป็นนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาตกับอาจารย์ผู้ที่ก าลังสอน 
๒.๓ นิสิตอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียนในกรณีที่อาจารย์เข้าบรรยายหรือเข้าสอน

เกิน ๓๐ นาทีแล้ว 
 
๓. การลงลายมือชื่อผู้เข้าเรียน 

๓.๑ ให้นิสิตลงลายมือช่ือ (เซ็นช่ือ) ทุกครั้งที่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชาของแต่ละวัน 
๓.๒ ห้ามนิสิตลงลายมือช่ือแทนกัน หากผู้ใดละเมิดอาจถูกตัดสิทธ์ิมิให้เข้าสอบในรายวิชาน้ัน 
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๔. การน่ังในห้องเรียน 
๔.๑ นิสิตฝ่ายบรรพชิต ให้นั่งที่แถวเก้าอี้ด้านใน โดยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง 
๔.๒ นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ ให้นั่งที่แถวด้านนอก โดยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเช่นกัน 
๔.๓ นิสิตฝ่ายบรรพชิต ไม่ควรนั่งด้านหลังของนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ เว้นแต่มาเข้าช้ันเรียนใน

ภายหลังที่นิสิตทุกรูปหรือคนน่ังเรียบร้อยแล้ว 
 
๕. การรับโทรศัพท์มือถือ 

๕.๑ ให้ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือในกรณีที่เปิดโทรศัพท์ไว้ ให้ใช้ระบบที่ไม่มีเสียงดัง 
๕.๒ รับโทรศัพท์ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ให้ออกไปรับด้านนอกห้องเรียน โดยไม่ส่งเสียงดัง

รบกวนการเรียนการสอน 
 
๖. การแต่งกายของนิสิตคฤหัสถ์ 

๖.๑ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย โดยไม่สวมกางเกงยีนส์และเสื้อยืดคอกลมเข้าเรียน มิเช่นนั้น
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าช้ันเรียน 

๖.๒ กรณีที่สวมเสื้อยืด ให้สวมเสื้อยืดที่มีตรา มจร เป็นสัญลักษณ์ และสวมเสื้อสูท หรือแจ็ค
เก็ด ตรา มจร สวมทับเท่านั้น 
 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  บุญปู)่ 

ผู้อ านวยการหลกัสูตรพุทธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพุทธบริหารการศึกษา 
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ข้อก าหนดการพิมพ์รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
 

กระดาษ และระยะขอบ 
 ขนาด A4 หนา ๘๐ แกรม  ไม่มีบรรทัด และพิมพ์ด้านเดียว  และก าหนดระยะขอบ ดังนี ้
 ขอบบน (หัวกระดาษ) และขอบซ้าย  ๑.๕ นิ้ว, ขอบล่างและขอบขวา  ๑.๐ นิ้ว 
การพิมพ์ (แบบ ขนาด ลักษณะ ต าแหน่งอกัษร) 

๑) แบบอักษร (Font) ให้ใช้แบบที่อ่านง่าย ไม่มลีวดลาย หรือเอน หรือขีดเส้นใต้ทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ  ในที่นี่ให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 

๒) เลขและสัญลักษณ์ ให้ใช้เลขไทย หรือ อารบิค อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทัง้เล่ม ยกเว้น
สมการ  และสญัลักษณ์พเิศษ 

๓) ขนาดอักษร (Font size)  มีขนาดแตกต่างกันตามจุดต่างๆ ดังนี้ 
บทท่ี และ ชื่อบท  ใช้ตัวหนา กลางหน้า ขนาด ๒๐ พอยท์ ห่างขอบบน ๒ นิ้ว  

 หัวข้อส าคัญ  ใช้ตัวหนา ชิดขอบซ้าย ขนาด ๑๘ พอยท์ 
 หัวข้อย่อย  ใช้ตัวหนา ชิดขอบซ้าย ขนาด ๑๖ ไม่เกิน ๑๗ พอยท์ 
 เน้ือความท่ัวไป  ใช้ตัวปกติ เต็มขอบ (Justify) ขนาด ๑๖ พอยท์ 
 ค าอธิบายภาพ  ช่ือภาพ ตัวหนา ค าอธิบาย ตัวปกติ ๑๔ พอยท์ กึ่งกลางภาพ 
 ตารางและแผนภูมิ  ช่ือตาราง ตัวหน้า ค าอธิบาย ตัวปกติ ๑๔ พอยท์ กึ่งกลาง 
 เชิงอรรถ  ใช้ตัวปกติ ย่อหน้าระดับที่ ๑ ขนาด ๑๒ ไม่เกิน ๑๔ พอยท์ 
 ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้แบบอักษร Times New Roman แต่ให้

ลดขนาดอักษรลง ๒ ระดับจากทีก่ าหนด เช่น ๑๖ พอยท์ ให้ลดเป็น ๑๔ พอยท ์
และเพิม่ระยะห่างระหว่างบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็น ๑.๕ เท่า 

๔) การย่อหน้า  มี ๓ ระดับ ดังนี ้
  ระดับที่ ๑  ห่างขอบซ้าย ๐.๖  นิ้ว (ตัวอักษรที่ ๙) 
  ระดับที่ ๒  ห่างขอบซ้าย ๑.๐  นิ้ว,  ระดับที่ ๓  ห่างขอบซ้าย ๑.๒๕ นิ้ว 
  ระดับที่ตอ่ๆ  ไป ให้ก าหนดตามความเหมาะสมและดสูวยงาม 
๕) การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
 ก. ส่วนน าวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ใช้ล าดับอักษรไทย เช่น ก, ข, ค, .... 

หรือเลขไทย หรืออารบิคในวงเล็บ เช่น (๑), (๒), (๓), .... หรือ (1), (2), (3),....อย่างใด
อย่างหนึ่ง  วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  ให้ใช้เลขโรมันเล็ก เช่น I, II, III, .... 

  การนับหน้าในส่วนน า ให้เริ่มนับตัง้แต่ บทคัดย่อ ยกเว้นหน้าแรกของสารบัญที่ไม่
ต้องใช้เลข หรืออักษรก ากบั แต่ให้นับหน้ารวมไปด้วย 

 ข. ส่วนเน้ือเรื่อง และส่วนท้ายวิทยานิพนธ์   ให้ล าดับหน้าโดยใช้หมายเลข ๑, ๒, ๓, 
.... หรือ 1, 2, 3, .... ห่างจากขอบบน และขอบขวากระดาษ ๑ นิ้ว หน้าแรกของบท 
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ต่างๆ หน้าแรกของส่วนอ้างอิงและภาคผนวก ไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่ต้องนับรวมด้วย 
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การแทรกภาพและตาราง 
 ให้ปฏิบัติตามตัวอย่างต่อไปนี ้
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ข้ันตอนการท าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑  การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานพินธ ์
       นิสิต ป.โท-เอก ที่มีคุณสมบัตพิร้อมสอบ (เกรด/QE) ปฏิบัติดังนี้ 
๑.๑ ยื่นแบบ บฑ.๖.๑ ตรวจรูปแบบโครงร่างฯ พร้อมช่ือ กก.ควบคุมฯ ๒ ท่าน ที่มีลายเซ็นต์ครบ 

ก่อน ๑ สัปดาห์ (๑ เล่ม) พร้อมแนบใบตรวจ /แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
๑.๒ ยื่นแบบ บฑ.๘ พร้อมโครงร่างฯ ที่มลีายเซ็น กก.บนปก ครบทุกท่าน (๖ เล่ม) เพื่อขอสอบ 
๑.๓ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่หลักสูตรก าหนด ถ้าสอบผ่าน ให้ปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่ 

กก.สอบฯ ก าหนด 
๑.๔ ยื่นแบบ บฑ.๘.๑ น าส่งโครงร่างที่มีความเห็นของประธานควบคุมฯ และประธานสอบฯ (๒ ชุด) 
๑.๕ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศอนุมัตหิัวข้อฯ แล้ว ให้ยื่นแบบ บฑ.๙ ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์

ภายใน ๓๐ วัน 
 

ขั้นตอนที่ ๒  การด าเนนิการท าวิทยานพินธ์ 
       เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ด าเนินการดงันี ้
๒.๑ ปฏิบัติตามแผนที่ได้เสนอต่อ กก.สอบโครงร่างฯ อย่างเคร่งครัด 
๒.๒ ขอตรวจเครื่องมอืการวิจัยจากผู้เช่ียวชาญ (แนบ ๓ บท) 
๒.๓ ด าเนินการแจกแบบสอบถาม  หรือสัมภาษณ์ หรือปฏิบัติการภาคสนาม แล้วแต่กรณี และน า มา

ประมวลผล (ท าเป็นบทที่ ๔) 
๒.๔ จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมมนาอ้างอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)* 
๒.๕ ปรับปรงุแก้ไขเนื้อหาตามทีผู่้ทรง คุณวุฒิแนะน า (ยกร่าง ๕ บท) 
๒.๖ ยื่นแบบ บฑ ๘.๑ (๒) เพื่อขอสอบประชาพจิารณ์ (Public Hearing)* 
๒.๗ เขียนรายงานการวิจัย ตามรปู แบบ (Format) ที่หลกัสูตรก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ ๓  การตรวจรูปแบบ (Format) 
       ก่อนสอบปอ้งกัน  ต้องตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์ก่อน  ปฏิบัติดังนี ้
๓.๑ ยื่นแบบ บฑ.๖.๑ พร้อมลายเซ็นต์ กก.ควบคุมฯ ครบทุกท่าน ก่อน ๑ สัปดาห์ พร้อมเอกสารดังนี ้

๑) ช่ือหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เล่มเดมิที่ได้รบัอนุมัติให้ท าการวิจัย ๑ ชุด 
๒) วิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จครบทกุบท ๑ เล่ม แนบใบตรวจรปูแบบและบันทึกการประชา

พิจารณ์ ๑ ชุด 
๓) ใบเสรจ็ค่าเทอม หรือค่ารักษาสถานภาพของภาคการศึกษาล่าสุด ๑ ชุด 

๓.๒ น าผลการตรวจไปปรับปรงุแก้ไข แล้วจึงขอสอบป้องกันต่อไป 
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ขั้นตอนที่ ๔  การสอบป้องกนั (Defense) 
       การขอสอบป้องกันฯ ปฏิบัติดังนี ้
๔.๑ ยื่นแบบ บฑ ๘.๑ (๒) ทมีีความ เห็น กก.ควบคุมฯ ทุกท่าน ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน พร้อมแนบ

หลักฐานการตรวจรปูแบบ ๑ ชุด (ข้อ ๓.๑ ๒)) 
๔.๒ ยื่นแบบ บฑ.๑๑.๓ ขอตรวจแกบ้ทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
๔.๓ วิทยานิพนธ์ (ปกอ่อน)  ๖ เลม่ 
๔.๔ เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่หลักสูตรก าหนด ถ้าสอบผ่าน ให้ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ 

กก.สอบฯ ก าหนด 
๔.๕ ส่งวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขล่าสุดเพื่อตรวจสอบรปูแบบและเนื้อหาอีกครั้ง (ปกอ่อน) ๑ เล่ม และแนบ

บันทึกการสอบป้องกัน ๑ ชุด 
๔.๖ เขียนบทความวิจัยเพื่อเสนอในเวทีสาธารณะ (Proceeding หรือ TCI)** 
 

ขั้นตอนที่ ๕  การส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
      สอบและแก้ไขเสร็จแล้ว ปฏิบัติดังนี ้
๕.๑ หน้าอนุมัติที่ กก.สอบปอ้งกันฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม (๑๒ แผ่น)*** 
๕.๒ ยื่นแบบ บฑ.๑๒ น าส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ (ปกแข็ง) ๕ เล่ม 
๕.๓ ยื่นแบบ บฑ.๑๓ ที่มีความเห็น จนท. ทีเ่กี่ยวข้องครบทุกท่าน 
๕.๔ ยื่นแบบ บฑ.๑๔ แสดงผลการ ศึกษา พร้อมแนบข้อมูล ดังนี ้

๑) ส าเนาหน้าปก หน้าอนมุัติ บทคัดย่อไทย/องักฤษ ๒ ชุด 
๒) แผ่น CD บรรจุข้อมลูวิทยา นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบท ความวิจัย (doc, pdf) ๒ แผ่น 
๓) หลักฐานการปฏิบัติกรรมฐาน (ป.โท ๓๐ วัน/ป.เอก ๔๕ วัน) 

๕.๕ หลักฐานการเสนองานวิชาการในเวทสีาธารณะ (ป.โท ๑/ป.เอก ๔)** 
๕.๖ ติดต่อส านักทะเบียนฯ เพื่อขอรบั ทรานสครปิและปรญิญา 
 
 
 
 
------------------- 
หมายเหต:ุ 
*เฉพาะ ป.เอก,  **ป.โท  Proceeding  ๑, ป.เอก บทความทั่วไป ๓ และบทความวิจัยทีล่งใน TCI ๑ 
***วันที่คณบดีลงนามถือเป็นวันส าเร็จการศึกษา 
# ให้นิสิตน าคู่มือนสิิตมาตรวจเพื่อรับรองเงือ่นไขต่างๆ ก่อนเสนอช่ือส าเร็จการศึกษาและรับปริญญา 
  

ผอ.บฑ.ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์
๑๔ ก.พ. ๕๘ 
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การตั้งค่าหน้ากระดาษและการแทรกเชิงอรรถ (Footnote) 
 
 การตั้งค่าหน้ากระดาษ: ขนาด A4  ระยะขอบบนและซ้าย ๑.๕ น้ิว, ขวาและล่าง ๑ น้ิว, เลข

หน้าห่างขอบบนและขวา ๑ น้ิว  ให้เปิดโปรแกรม MS-Word แล้วท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
 การแทรกเชิงอรรถ (Footnote): ให้เป็นเลขไทยขนาด ๑๒ พอยต์ ต าแหน่ง ๐.๖ น้ิว ให้ท าตาม

ข้ันตอนต่อไปนี้ 
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ข้ันตอนการน าเสนอ Proceeding ส าหรับนิสิต ป.โท* 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 

๑ ลงทะเบียน และสง่บทความวิจัย (แจ้งและรับช าระ) วันที่............ถงึ............ 

๒ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ (peer review) วันที่............ถงึ............ 

๓ ส่งให้นสิิตแก้ไขปรับปรงุ วันที่............ถงึ............ 

๔ นิสิตสง่กลบัเพื่อน ามารวมเล่มรายงานก่อนการประชุม วันที่............ถงึ............ 

๕ น าเสนอรายงานการวิจัย Proceeding วันที่............ถงึ............ 

๖ นิสิตน าไปแก้ไขปรบัปรุงหลงัผูท้รงคุณวุฒิแนะน า วันที่............ถงึ............ 

๗ ตีพิมพ์และเผยแพรผ่ลงาน วันที่............ถงึ............ 
*เป็นไปตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ข้อ ๕.๕ นิสิตต้องปฏิบัติให้สมบรูณ์ 

 
สัญลักษณ์การตรวจรูปแบบ (ตรวจปรุ๊ฟ) 

 
 เพื่อให้นิสิตเข้าใจและแก้ไขได้ถูกต้อง ควรจะเรียนรู้สัญลักษณ์การตรวจรูปแบบต้นฉบับ
รายงาน (การตรวจปรุ๊ฟ) ดังนี้ 
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แผนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ (แผน ก แบบ ก (๒)) 
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา บรรพชิต คฤหัสถ์ ก าหนดช าระค่าธรรมเนียม 

ปีที่ ๑ 
ภาคที่ ๑ (มิ.ย.-ต.ค.) ๑๕,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๑-๓๐ มิ.ย. 
ภาคที่ ๒ (พ.ย.-มี.ค.) ๑๕,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๑-๓๐ พ.ย. 

ปีที่ ๒ 
ภาคที่ ๑ (มิ.ย.-ต.ค.) ๑๕,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑-๓๐ มิ.ย. 
ภาคที่ ๒ (พ.ย.-มี.ค.) ๑๕,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑-๓๐ พ.ย. 

ปีที่ ๓ /ปีต่อไป รักษาสถานภาพ ** ** ๒ ภาค /เท่ากันจนกว่าจะจบ 
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะผู้จบตามเวลา) ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  

 

 หลักสตูรพุทธศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ทั้ง ๒ แบบ ใช้เกณฑ์เดียวกนั) 
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา บรรพชิต คฤหัสถ์ ก าหนดช าระค่าธรรมเนียม 

ปีที่ ๑ 
ภาคที่ ๑ (มิ.ย.-ต.ค.) ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑-๓๐ มิ.ย. 
ภาคที่ ๒ (พ.ย.-มี.ค.) ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑-๓๐ พ.ย. 

ปีที่ ๒ 
ภาคที่ ๑ (มิ.ย.-ต.ค.) ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑-๓๐ มิ.ย. 
ภาคที่ ๒ (พ.ย.-มี.ค.) ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑-๓๐ พ.ย. 

ปีที่ ๓ 
ภาคที่ ๑ (มิ.ย.-ต.ค.) ๕๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑-๓๐ มิ.ย. 
ภาคที่ ๒ (พ.ย.-มี.ค.) ๕๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑-๓๐ พ.ย. 

ปีที่ ๔ /ปีต่อไป รักษาสถานภาพ *** *** ๒ ภาค /เท่ากันจนกว่าจะจบ 
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะผู้จบตามเวลา) ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  

 

หมายเหตุ :  
๑. ค่าธรรมเนียมตามแผนน้ี เป็นค่าธรรมเนียมของภาคการศึกษาปกติเท่าน้ัน 
๒. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่จะต้องช าระต่างหาก  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐานผู้จบไม่ตรงสาขา ป.โท วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท,ป.เอก วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒ ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (QE) หมวดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท (เฉพาะ ป.เอก) 
 ๒.๓ ค่าลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น บาลี วิชาละ ๑,๕๐๐ บาท (เฉพาะ ป.เอก) 
 ๒.๔ ค่าลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ (หลังสอบหัวข้อและโครงร่าง) ป.โท และ ป.เอก ๓,๐๐๐ บาท 
 ๒.๕ ค่าลงทะเบียนสอบประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท (เฉพาะ ป.เอก) 
 ๒.๖ ค่าลงทะเบียนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ป.โท และ ป.เอก ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.๗ ค่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษ MCU005, MCU006 จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย (เฉพาะ ป.เอก) 
 ๒.๘ ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ส าหรับผู้ที่ไม่จบตามก าหนด ป.โท ภาคละ  ๕,๐๐๐ บาท**, 
        ป.เอก ภาคละ  ๒๕,๐๐๐  บาท*** 
๓. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ่ายตามกิจกรรมแต่ละครั้ง 
๔. ค่าลงทะเบียนบทความวิชาการในเวทีสาธารณะ จ่ายตามข้อก าหนดของแต่ละแหล่ง 
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บันทึกต่างๆ ของนิสิต 
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บันทึก การช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา....................................... 
ช่ือนิสิต.........................................................รหสันิสิต..............................รุ่นที่..............แบบ................. 
ครั้งท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน.......................................................................... .. 
ครั้งท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน.......................................................................... ..
ครั้งท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่.................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน............................................................................
ครั้งท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน............................................................................
ครั้งท่ี ๕ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน................................................................... .........
ครั้งท่ี ๖ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน................................................................... .........
ครั้งท่ี ๗ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน............................................................................
ครั้งท่ี ๘ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน............................................................................
ครั้งท่ี ๙ ภาคการศึกษาที่................... ปีการศึกษา.....................จ านวนเงิน.................................บาท 
 เมื่อวันที่............................... ตามหลกัฐาน............................................................................
   รวมท้ังสิ้น     จ านวนเงิน................................บาท 

 (...........................................................) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้บันทึก 
(___________________________) 

............/................/............ 
รับรองเมื่อช าระครบถ้วนแล้ว 

 
ลงช่ือ...................................อาจารย์ทีป่รกึษา 

(___________________________) 
............/................/............ 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ..................................ผอ.หลักสูตร 
(___________________________) 

............/................/............ 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๒ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

บันทึก การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination : QE) 

 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา...................................... 

ช่ือนิสิต...........................................................รหัสนิสติ............................ .รุ่นที่..............แบบ................ 
 
ครั้งท่ี ๑ สอบผ่านเมื่อ ปีการศึกษา...........ภาคการศึกษาที่...........ตามประกาศวันที่..................... .... 
   สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา  
   สอบเฉพาะหมวดวิชา คือ............................................................................................. .. 
 
ครั้งท่ี ๒ สอบผ่านเมื่อ ปีการศึกษา...........ภาคการศึกษาที่...........ตามประกาศวันที่......................... 
   สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา  
   สอบเฉพาะหมวดวิชา คือ............................................................................................. .. 
 
ครั้งท่ี ๓ สอบผ่านเมื่อ ปีการศึกษา...........ภาคการศึกษาที่...........ตามประกาศวันที่......................... 
   สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา  
   สอบเฉพาะหมวดวิชา คือ............................................................................................. .. 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้บันทึก 
(___________________________) 

............/................/............ 
 

รับรองตามนี ้
 

ลงช่ือ.......................................อาจารย์ทีป่รกึษา 
(___________________________) 

............/................/............ 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ..................................ผอ.หลักสูตร 
(___________________________) 

............/................/............ 

  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๓ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

บันทึก เกีย่วกับวิทยานิพนธ ์
 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา.................................... 

ช่ือนิสิต.............................................................รหัสนิสิต............................ .รุ่นที่...........แบบ.............. 

๑. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
สอบผ่าน เมื่อวันที่................................................................................................................. 
ได้รับการลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่........................................................................ 

 
๒.  การสอบประชาพิจารณ์ 

สอบผ่าน เมื่อวันที่.......................................................................................................... ....... 
 
๓.  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

สอบผ่าน เมื่อวันที่............................................................................. .................................... 
 
๔.  การตีพิมพ์บทความการวิจัย (TCI) 
     ตีพิมพ์นิตยสาร หรือวารสารช่ือ..................................................................................................... 
     ฉบับที่.........................................ประจ าวันที/่เดือน...................................................................... 
     หรือมีหนังสือรับรองการตีพิมพ์จากนิตยสาร หรือวารสารช่ือ..................................................... 
     .................................................................................................โดยมีบรรณาธิการรับรองแล้วหรือ 
     การน าเสนอบทความการวิจัยในระดับนานาชาติ ณ.................................................................... 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้บันทึก 
(___________________________) 

............/................/............ 
 

รับรองตามนี ้
 

ลงช่ือ.......................................อาจารย์ทีป่รกึษา 
(___________________________) 

............/................/............ 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ..................................ผอ.หลักสูตร 
(___________________________) 

............/................/............ 

  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๔ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

บันทึก เกีย่วกับบทความวิชาการ 
 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..................................... 

ช่ือนิสิต.............................................................รหัสนิสิต.......................... .รุ่นที่..............แบบ.............. 

 
ครั้งท่ี ๑ เรื่อง.................................................................................................จ านวน................หน้า 

 ตีพิมพ์ในวารสารหรือเอกสาร ช่ือ........................................................................... ............ 
 ฉบับที่......................ตีพิมพ์วันที่......................................................................................... . 

 
ครั้งท่ี ๒ เรื่อง..................................................................................................จ านวน..............หน้ า 

 ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเอกสาร ช่ือ............................................................................. ......... 
 ฉบับที่......................ตีพิมพ์วันที่................................................................................... ....... 

 
ครั้งท่ี ๓ เรื่อง...................................................................................................จ านวน..............หน้า 
 ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเอกสาร ช่ือ........................................................................... ........... 

 ฉบับที่......................ตีพิมพวั์นที.่......................................................................................... 
 
ครั้งท่ี ๔ เรื่อง..................................................................................................จ านวน......... .....หน้า 
 ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเอกสาร ช่ือ......................................................................... ............. 

 ฉบับที่......................ตีพิมพ์วันที่................................................................................... ....... 
 
 

 ลงช่ือ...............................................ผู้บันทึก 
(___________________________) 

............/................/............ 
 

รับรองตามนี ้
 

ลงช่ือ.......................................อาจารย์ทีป่รกึษา 
(___________________________) 

............/................/............ 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ..................................ผอ.หลักสูตร 
(___________________________) 

............/................/............ 

  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๕ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

บันทึก การศึกษาภาษาตา่งประเทศ 

 
 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..................................... 

ช่ือนิสิต..........................................................รหัสนิสิต............................. .รุ่นที่..............แบบ.............. 
๑. การสอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU 005 เมื่อปีการศึกษา…..............ภาคการศึกษาที.่.................. 

จากสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. การสอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU 006 เมื่อปีการศึกษา…..............ภาคการศึกษาที.่................. 

จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. การสอบผ่านภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา 

 ภาษาบาลี   เมื่อปีการศึกษา…..................ภาคการศึกษาที.่................................................... 
จากสถาบัน............................................................................................................................. 

 ภาษา(ระบุ).........................................เมื่อปีการศึกษา…...........ภาคการศึกษาที.่................... 
 จากสถาบัน.................................................................................................................... ......... 
 ภาษา(ระบุ).........................................เมื่อปีการศึกษา…...........ภาคการศึกษาที.่................... 
 จากสถาบัน.................................................................................................................... .......... 

๔.  กรณีท่ีไม่ได้สอบผ่านภาษาอังกฤษในข้อ ๑ และข้อ ๒  ได้เทียบโอนการสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
 จากหลักสูตร................................................หน่วยงาน.......................................................... . 
 ซึ่งได้รับการรับรองการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้บันทึก 
(___________________________) 

............/................/............ 
รับรองตามนี ้

 
ลงช่ือ.......................................อาจารย์ทีป่รกึษา 

(___________________________) 
............/................/............ 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ..................................ผอ.หลักสูตร 
(___________________________) 

............/................/............ 

  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๖ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

บันทึก การปฏบิัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..................................... 

ช่ือนิสิต....................................................รหัสนิสิต................................ .รุ่นที่..............แบบ................. 

ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม..................... ..วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................  
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผู้รับรอง 
          (..........................................................) 
 
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม..................... ..วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง....... ........................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................... .. 
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผู้รับรอง 
          (..........................................................) 
 
ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม..................... ..วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................... .. 
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผูร้ับรอง 
          (..........................................................) 
 
ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม.. .....................วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด........................................ ................. 
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผู้รับรอง 
          (..........................................................) 
 
ครั้งท่ี ๕ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่........................ .......................รวม.......................วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด............ ............................................. 
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผู้รับรอง 
          (..........................................................) 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๗ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

ครั้งท่ี ๖ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม.......................วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด......................................................... 
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผู้รับรอง 
          (..........................................................) 
 
ครัง้ท่ี ๗ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม..................... ..วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................  
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผู้รับรอง 
          (..........................................................) 
 
ครั้งท่ี ๘ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม..................... ..วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง....... ........................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................... .. 
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผู้รับรอง 
          (..........................................................) 
 

ครั้งท่ี ๙ เมื่อวันที่..................................ถึงวันที่...............................................รวม..................... ..วัน 
 ณ ส านัก/วัด.....................................................................ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................... .. 
    ลงช่ือ...........................................วิปัสสนาจารย์/ผูร้ับรอง 
          (..........................................................) 
 

   รวมท้ังสิ้น……………………………วัน 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้บันทึก 
(___________________________) 

............/................/............ 
รับรองตามนี ้

 
ลงช่ือ.......................................อาจารย์ทีป่รกึษา 

(___________________________) 
............/................/............ 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ..................................ผอ.หลักสูตร 
(___________________________) 

............/................/............ 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๘ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

บันทึก การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ท่ีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดข้ึน 

 
หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..................................... 
ช่ือนิสิต...........................................................รหัสนิสิต........................... .รุ่นที่..............แบบ.............. 
 

คร้ังท่ี ๑ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย.............................................................................................. .................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

คร้ังท่ี ๒ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย.............................................................................................. .................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 
นิสิต 

ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 
(.........................................................) 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๙๙ ] ภาควิชาบริหารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๓ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย.............................................................................................. .................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

คร้ังท่ี ๔ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย.............................................................................................. .................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 

 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๐ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๕ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย....................................................................................................................... ........................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.............................. ............................................ 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

คร้ังท่ี ๖ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย.............................................................................................. .................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 

 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๑ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๗ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย....................................................................................................................... ........................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.............................. ............................................ 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

คร้ังท่ี ๘ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย.............................................................................................. .................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
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ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 

 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๒ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๙ 
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จัดโดย....................................................................................................................... ........................... 
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ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

คร้ังท่ี ๑๐ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย........................................................................................... ....................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 

 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๓ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๑๑ 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................. 
จัดโดย.............................................................................................. .................................................... 
วันที่...........................เวลา.............................สถานที่.................................................... ...................... 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

 รวมท้ังสิ้น............................ครั้ง 
 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการหลักสูตร 
(...............................................................) 

............../............../.............. 
 

  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๔ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

บันทึก การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 
 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..................................... 
ช่ือนิสิต..........................................................รหัสนิสิต............................... .รุ่นที่..............แบบ........... 

 
คร้ังท่ี ๑ 

โครงการ/เรื่อง...................................................................................................................................... 
จัดโดย................................................................................ ................วันที.่.......................................... 
ณ สถานที่........................................................... ................................................................................. 
สรุปสาระส าคัญ............................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

คร้ังท่ี ๒ 
โครงการ/เรื่อง....................................................................................................................... ............... 
จัดโดย................................................................................ ................วันที.่.......................................... 
ณ สถานที่........................................................... ................................................................................. 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๕ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๓ 
โครงการ/เรื่อง....................................................................................................................... ............... 
จัดโดย................................................................................ ................วันที.่.......................................... 
ณ สถานที่........................................................... ................................................................................. 
สรุปสาระส าคัญ........................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

คร้ังท่ี ๔ 
โครงการ/เรื่อง....................................................................................................................... ............... 
จัดโดย................................................................................................วันที.่.......................................... 
ณ สถานที่........................................................... ................................................................................. 
สรุปสาระส าคัญ................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๖ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๕ 
โครงการ/เรื่อง....................................................................................................................... ............... 
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ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

รวมท้ังสิ้น.........................ครั้ง 
 

 
รับทราบ 

 
ลงช่ือ..................................ผูอ้ านวยการหลักสูตร 

(___________________________) 
............/................/............ 

  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๗ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

บันทึก การศึกษาดูงานตา่งประเทศ 

 
 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..................................... 
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คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๘ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 
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คร้ังท่ี ๔ 
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ลงช่ือ.................................ผูบ้ันทึก 

นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๐๙ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

คร้ังท่ี ๕ 
โครงการ/เรื่อง....................................................................................................................... ............... 
จัดโดย................................................................................ ................วันที่........................................... 
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นิสิต 
ลงช่ือ..................................อาจารย์ทีป่รกึษา/ผู้รบัรอง 

(.........................................................) 
 

รวมท้ังสิ้น.........................ครั้ง 
 
 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ..................................ผูอ้ านวยการหลักสูตร 
(___________________________) 

............/................/............ 

 
  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๐ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

บันทึก การตรวจรายการวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 
*************** 

หลักสูตร  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..................................... 
ช่ือนิสิต..........................................................รหัสนิสิต............................... .รุ่นที่..............แบบ........... 
ค าช้ีแจง : ถ้ามีให้เขียน   ถ้าไม่มีให้ว่างไว้ 

รายการ มี/ไม่มี การแก้ไขปรับปรุง 
ส่วนน า   

ปกหน้า   
ปกใน   
หน้าอนุมัต ิ   
บทคัดย่อไทย   
บทคัดย่ออังกฤษ   
กิตติกรรมประกาศ   
สารบัญ   
สารบัญตาราง   
สารบัญภาพ   

ส่วนเน้ือหา   
บทท่ี ๑  บทน า   

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
๑.๒  วัตถุประสงค์การวิจัย   
๑.๓  ขอบเขตการวิจัย   
๑.๔  สมมติฐาน (ถ้ามี)   
๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย   
๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รบั   

บทท่ี ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
๒.๑  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
๒.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
๒.๓  กรอบแนวคิดในการวิจัย   

บทท่ี ๓  วิธีด าเนินการวิจัย   
๓.๑  รูปแบบการวิจัย   
๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
๓.๓  เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๑ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

รายการ มี/ไม่มี การแก้ไขปรับปรุง 
๓.๔  การเกบ็รวบรวมข้อมลู   
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล   

บทท่ี ๔  ผลการวิจัย/ผลการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล   
๔.๑  ข้อมูลทั่วไป   
๔.๒  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์   
๔.๓  องค์ความรู้จากการวิจัย   

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
๕.๑  สรุปผลการวิจัย   
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย   
๕.๓  ข้อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการ หรือวิจัยครั้งต่อไป)   

ส่วนท้าย   
บรรณานุกรม   
ภาคผนวก   
ประวัติผู้วิจัย   
 

 
รับรองตามน้ี 

 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้ตรวจรายการ 
นิสิตผู้ด าเนนิการท าวิจัย 

............/................/............ 

  



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๒ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

บันทึก การปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 

ครั้งที่ วันที ่ เรื่องที่มาปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
วันนดั 

ครั้งต่อไป 

ลายเซ็นต์
อาจารย์ 

     

     

     

     

     

     

     



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๓ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

ครั้งที่ วันที ่ เรื่องที่มาปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
วันนดั 

ครั้งต่อไป 

ลายเซ็นต์
อาจารย์ 

     

     

     

     

     

     

     

     



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๔ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

ครั้งที่ วันที ่ เรื่องที่มาปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
วันนดั 

ครั้งต่อไป 

ลายเซ็นต์
อาจารย์ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๕ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 

บันทึกช่วยจ า 
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คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๖ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 
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คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [ ๑๑๗ ] ภาควิชาบรหิารการศึกษา 
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