
มอค.๒ สาขาวิชาบาลสีันสกฤต ภาควิชาบาลีและสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           ๑                  

รายละเอยีดของหลกัสตูร  
หลักสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพุทธศาสตร์ 

 

หมวดที่ ๑ 
ขอ้มูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร         :   ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๐๒๗ 
ภาษาไทย           :  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๒.       ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies 
๓. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)   :  พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อย่อ (ไทย)    :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Arts in Buddhist Studies 

๔. ชื่อย่อ (อังกฤษ)             :   B.A. (Buddhist Stusdies) 
๕. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยมีการ
สอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา  เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
สามารถน าความรู้ด้านพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แขนงต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมประเทศชาติและปรับศักยภาพความรู้ความสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       จ านวน  ๑๔๐ หน่วยกิต 
๗. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาษาไทย หลักสูตร ๔ ปี   

      ๕.๒ ประเภทหลักสตูร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
๕.๓  ภาษาที่ใช้  

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
๕.๔ การรับเข้าศึกษา  

   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒ 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖.๒ สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑       
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๖.๖  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒              
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
         ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สามารถสอบเข้าท างานราชการในต าแหน่งที่ ก.พ. 
ก าหนดว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต  หรือท างานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มี
คุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา โดยสามารถเข้าท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดังนี ้

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

๙. ต าแหนง่ทางวชิาการ ชื่อ ฉายา/นามสกุล/เลขประจ าตวับตัรประชาชน คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
และปีที่ส าเร็จของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  ๒๙ สว่นงาน 

คณะพทุธศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
--------------------------------- 

(๑) คณะพุทธศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ที่อยู ่สว่นกลาง ต.ล าไทร  อ.วงัน้อย   
     จ.พระนครศรีอยธุยา 
     สถานทีต่ั้ง :  คณะพทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ที่อยู ่:  ๗๙ หมู ่๑  ต.ล าไทร  อ.วงัน้อย               
                     จ.พระนครศรอียธุยา  ๑๓๑๗๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 

เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีีส่ าเรจ็ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๔ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓ 

อาจารย ์ PhraPiyaratana 
Walmoruwe,Dr. 
N๓๓๙๐๒๕๑ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Peradenya University, Sri Lanka 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 
๒๕๑๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

นายพิพัฒน์ คงประเสริฐ 
๓-๑๐๐๘-๐๐๑๖๕-๐๔-๑ 

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

Poona Univerity,India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๒๘ 
๒๕๒๕ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นายสันติ   เมืองแสง 
๓-๖๔๐๗-๐๐๓๐๔-๙๔-๐ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๘ 
๒๕๓๓ 

 
 

(๒)  วทิยาลัยเขตขอนแกน่  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
    สถานทีต่ั้ง :  เลขที ่๓๐ หมู่ที ่๑ ถนนขอนแกน่-น้ าพอง ต าบลโคกส ีอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 

เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา ปทีี่
ส าเรจ็ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหาโยธิน โยธิโก 
๓-๔๑๑๔-๐๐๔๔๐-๕๔-๙ 

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

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองธรรมสนามหลวง 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๖ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๑ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๔ 

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

พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) 
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔ 

(๓)  วทิยาเขตเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
       สถานทีต่ัง้ : ตั้งอยูเ่ลขที ่ ๑๓๙  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชยีงใหม ่ ๕๐๒๐๐ 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 

เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครโูสภณปริยัติ   
(ชรินทร์ แก้วค าแสน)  
๓-๕-๔๐๓-๐๐๒๖๘-๒๐-๓ 

ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
 

๒๕๔๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร ์
๓-๗๒๐๔-๐๐๐๘๔-๒๘-๕ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.เชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๘ 

ผู้ช่วย 
ศาสตาราจารย ์
พิเศษ  
(พระพุทธศาสนา) 

นายสมบรูณ์  ตาสนธ ิ
๓-๕๐๑๖-๐๐๒๙๕-๗๒-๐ 

ศษ.ม. (การศึกษานอก
ระบบ) 
พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์) 

ม.เชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๒ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.รามค าแหง 
 
ม.เกษตรศาสตร ์

๒๕๕๘ 
๒๕๔๒ 

 
๒๕๓๖ 

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

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.บ. (คหกรรม) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.เชียงใหม ่

๒๕๔๔ 
๒๕๓๔ 

 

 
(๔)   วทิยาเขตนครราชสมีา  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
           สถานทีต่ัง้ : ๔๑๙ หมู ่๗ ถนนชาตพิฒันา ต าบลหวัทะเล  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครราชสมีา  ๓๐๐๐๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 

เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ปทีี่

ส าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครภูัทรจิตตาภรณ ์
๓-๓๐๒๑-๐๐๓๕๘-๗๗-๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒๕๕๕       
๒๕๕๔ 

 
อาจารย ์

นายมนัสพล ยังทะเล 

๒-๓๐๐๓-๐๑๐๔๑-๗๔-๕ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๗ 

 
อาจารย ์

น.ส.เบญญาภา   
จิตมั่นคงภักด ี
๓-๓๐๐๗-๐๐๒๖๑-๔๐-๒ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 

 

อาจารย ์ นายเธียรวิทย์  เสรมิใหม ่
๓๓๐๐๖๐๐๔๘๓๘๖๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

Ph.D. (Sanskritฉ 
M.A. (Sanskrit Literatureฉ 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจฉ 

BHU. India 
BHU. India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๕ 

(๕)  วทิยาเขตนครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   
      ทีต่ั้ง เลขที ่๓/๓ หมู ่๕ ต าบลมะมว่งสองตน้ อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรธีรรมราช ๘๐๐๐๐ 
 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชื่อ ฉายา/นามสกลุ/ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ/ิ สาขาวชิา สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา ปทีีส่ าเรจ็ 

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

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

ม.เซนต์จอห์น 
ม.อัสสัมชัญ 
ม.รามค าแหง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 

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

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

Magadh University, India 
Delhi University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๖ 

อาจารย ์ พระครูจิตตสุนทร  
 (พิชิต เตชพโล) 
๓-๘๐๑๖-๐๐๓๕๕-๖๕-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ พระครูวิจิตรสาธุรส (เตชธมฺโม) 
 ๓-๙๐๐๘-๐๐๑๓๖-๗๐-๑  

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 

อาจารย์ พระปลัดสาคร สาคโร 
 (นุ่นกลับ) 
๓-๙๓๐๕-๐๐๗๑๘-๑๑-๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 

 
 
 (๖) วทิยาเขตพะเยา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
     สถานทีต่ั้ง : ๕๖๖ หมู ่๒ ต าบลแมก่า  อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา ๕๖๐๐๐ 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ/ิ 
สาขาวชิา 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ปทีี ่

ส าเรจ็ 

อาจารย ์
 
 
 

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

   

พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕ 

M.A. (Philosophy) Madras University  ๒๕๔๐ 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ๒๕๕๗ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
(พระพุทธศาสนา) 
 

พระสุนทรกติติคณุ, ผศ. 
๓-๕๖๐๑-๐๐๓๗๓-๕๑-๘ 
 
 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ๒๕๔๔ 

รม. (สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๕๓ 

M.A. (Buddhist Studies) Magadh  University ๑๙๙๗ 

อาจารย ์
 
 
 

พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร 
๓-๕๖๐๖-๐๐๐๓๑-๙๔-๒ 
 
 

   

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ๒๕๔๙ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ๒๕๕๘ 

อาจารย ์
 
 

พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล 
๑-๕๗๐๕-๐๐๐๓๒-๐๕-๓ 
 

พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ๒๕๕๒ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ๒๕๕๘ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๖ 

อาจารย ์
นายกรภพ สสีัน 
๒-๓๓๐๗-๐๐๐๒๘-๑๙-๐ 

ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี) แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๔๗ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ๒๕๕๘ 

 
 
 
(๗)  วทิยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั    
       สถานทีต่ัง้ : ๑๐๘/๕๖ วดัมหาสวสัดิน์าคพฒุาราม ต าบลหอมเกรด็ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ๗๓๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 

เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๕ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.รามค าแหง 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหิดล 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รวีโรจน์  ศรคี าภา 
๓-๕๔๐๓-๐๐๕๒๒-๙๖-๗ 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

ม.นเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๓ 
 
๒๕๔๐ 

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

M.A. (Philosophy) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

University of Madras, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๓ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๗ 

(๘)   วทิยาเขตแพร ่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

        สถานที่ตัง้ :  ๑๑๑ หมู ่๕    ต าบลแม่ค ามี     อ าเภอเมืองแพร ่ จงัหวดัแพร ่๕๔๐๐๐ 
 

 
ต าแหนง่ 

ทางวชิาการ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

วฒุิการศกึษา / สาขา ส าเรจ็การศกึษาจาก
มหาวิทยาลยั 

ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

พระเทพปริยตัิมุนี,ดร. 
๓๒๒๐๑๐๐๓๘๗๑๗๑ 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
บธ.ด. (บริหารธรุกิจ) 

มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๕๔๙ 
 
๒๕๕๕ 
 

อาจารย ์ พระมหาอุดร  สุทฺธิญาโณ,ดร. 
๓๒๐๐๔๐๐๓๓๘๗๒๙ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณฯ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ม.มหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๒๔๐ 
๒๕๔๗ 
๒๕๕๖ 

อาจารย ์ พระภาวนาพิศาลเมธี 
๓๑๐๒๐๐๑๘๖๓๙๖๒ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณฯม.มหา
จุฬาลงกรณฯ 

๒๕๔๘ 
๒๕๕๒ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ผศ.ดร.จารุวรรณ  พึ่งเทียร 
๓๑๐๒๐๐๑๖๘๗๓๖๖ 

B.A. (Ancient Asian History) 
M.A. (Ancient Asian History) 
Ph.D. (Ancient Asian 
History) 

Magadh University, India 
Magadh University, India 
Magadh University, India 

๒๕๒๔ 
๒๕๒๖ 
๒๕๔๓ 

อาจารย ์
 
 

ดร.ชัยชาญ  ศรีหาน ู
๓๓๐๒๐๐๐๐๗๔๑๙ 

ศน.บ.  (ศาสนาและปรัชญา) 
 
M.A. (I.P.R.)  
Ph.D. (Philosophy and 
Religion) 

ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
Banaras Hindu 
University, India Dr.B.R. 
Ambedkar University, 
India 

๒๕๔๐ 
 
 
๒๕๔๓ 
๒๕๕๔ 

 
 
 

   (๙)  วทิยาเขตสรุนิทร ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
      สถานทีต่ั้ง :   วทิยาเขตสรุนิทร ์ หมู ่๘  ต าบลนอกเมอืง  อ าเภอเมืองสรุินทร ์  จงัหวดัสรุนิทร ์๓๒๐๐๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีีส่ าเรจ็ 

อาจารย ์ พระธรรมโมลี  
๓-๑๐๑๘-๐๐๑๓๘-๕๒-๔ 

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

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

๒๕๕๒ 
๒๕๑๙ 
๒๕๑๑ 

 

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

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

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

๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๔ 

อาจารย ์ พระครูวิศิษฏ์วิหารคณุ 
๓-๓๒๐๙-๐๑๑๐๑-๖๐-๗ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
อภิธรรมบณัฑติ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดกลางสุพรรณบุร ี

๒๕๑๔ 
๒๕๕๖ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๘ 

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

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

University of Delhi, India 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
 

๒๕๔๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายบรรจง  โสดาด ี
๓-๑๐๐๕-๐๓๗๔๓-๑๙-๘ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.เชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๖ 
๒๕๓๒ 

 

 
๑๐) วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
      สถานทีต่ั้ง : ๒๑๙ หมู ่๓ ต าบลคา่ยบกหวาน    อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ๔๓๑๐๐  

ต าแหนง่ 

ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 

เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ

สาขาวชิา 

สถาบนั 

ทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ปทีี ่

ส าเรจ็ 

อาจารย ์

 

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร 

3-4806-00368-44-1 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2542 

2538 

อาจารย ์

 

 

พระมหาประทีบ อภิวฒฺฑโน,ดร. 

3-4304-00336-41-4 

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2559 

2554 

2548 

อาจารย ์

 

 

พระครภูัทรสริิวุฒิ,ดร. 

3-3416-00061-76-3 

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

พธ.บ. สังคมศึกษา 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2559 

2554 

2550 

อาจารย ์

 

 

พระวันชัย ภูริทตโฺต 

3-4101-00204-46-6 

 

ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 

พธ.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา) 

ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 

 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2552 

 

2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

 

 

 

นายเจษฎา มลูยาพอ 

3-1001-00603-12-6 

 

 

 

 

M.A. (Buddhist Studies) 

พธ.บ.(ศาสนา) 

  University of Delhi 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2540 

2533 

 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๙ 

 
 
 

  (๑๑)  วทิยาเขตนครสวรรค ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ : เลขที ่๙๙๙ หมู ่๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค ์๖๐๐๐๐ 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชือ่-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

วฒุิการศกึษา / สาขา ส าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยั ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

อาจารย ์ พระครูนริมิตสังฆกิจ 
๓-๖๐๙๙-๐๐๒๖๖-๕๒-๗ 

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

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

๒๕๕๖ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ ดร.กาญจนาณัฐ   ประธาต ุ
๓-๖๐๐๔-๐๐๑๐๘-๐๐-๒ 

พธ.ด (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม (พระพุทธศาสนา) 
บธ.ม. (ผู้จัดการยุคใหม่) 
บธ.บ. (บัญชี) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
ม.รามค าแหง 
ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

๒๕๕๙ 
๒๕๕๓ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 

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

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

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

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

พธ.ม (ปรัชญา) 
พธ.บ (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล 
๓-๖๒๐๑-๐๑๐๐๘-๓๙-๑ 
 
 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี) 

ม.นเรศวร 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๔ 
๒๕๕๕ 
๒๕๔๒ 

 
 
(๑๒)  วทิยาลยัสงฆช์ยัภมู ิ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
          สถานทีต่ัง้ : เลขที ่๙๗ หมู ่๑๔  ต าบลนาฝาย   อ าเภอ เมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ๓๖๐๐๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครูวรเจตยิาภริักษ ์
๕-๓๖๑๐-๙๐๐๑๘-๕๐-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ พระมหาสุมินทร์ ยติกโร 
๓-๓๖๐๕-๐๐๑๘๙-๗๘-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๑ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๔ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๔๘ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๐ 

  
(๑๓)  วทิยาลัยสงฆ์เชยีงราย  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
         สถานทีต่ัง้ :  วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ถนนฤทธปิระศาสน ์ต าบลเวยีง  เมืองเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย  ๕๗๐๐๐ 
 

 
(๑๔)  วทิยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ :  ๘๙   หมู ่๓  ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภเูพยีง จังหวดัน่าน ๕๕๐๐๐  

 

ต าแหนง่ ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

วฒุิการศกึษา/สาขา ส าเรจ็การศกึษา 
จากมหาวทิยาลยั 

ปทีีส่ าเรจ็ 
การศกึษา 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 
 

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

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

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

๒๕๔๑ 
๒๕๓๗ 
 
๒๕๓๓ 

อาจารย ์ พระครูธรีศาสนไ์พศาล 
๓- ๕๗๐๕-๐๐๘๑๘-๔๑-๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

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

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (การสอนสังคม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 

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

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

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๓ 
๒๕๔๘ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชือ่-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

พธ.ด. พระพุทธศาสนา 
M.A. Philosophy 
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา 

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

๒๕๕๕ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๔ 

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

พธ.ม. พระพุทธศาสนา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มทร.ล้านนาฯ น่าน  

๒๕๕๔ 
๒๕๔๗ 

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

ศศ.ม. ภาษาสันสกฤต 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ป.ธ.๙ ภาษาบาล ี

ม.ศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 

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

พธ.ม. พระพุทธศาสนา 
 กษ.บ. ส่งเสรมิการเกษตร 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๑ 

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

พธ.ม.  พระพุทธศาสนา 
พธ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๑ 

 
(๑๕)  วทิยาลยัสงฆน์ครพนม มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ : ๑๘๓ หมู ่๑๓  ต าบลธาตพุนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวดั นครพนม  ๔๘๑๑๐ 

 
 
 
(๑๖)      วทิยาลยัสงฆบ์รุรีัมย์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ : ๒๘๑ หมู ่๑๓  ต าบลเสมด็  อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์๓๑๐๐๐. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครูศรีปัญญาวิกรม 
๓-๓๑๑๑-๐๐๑๗๘-๗๗-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ศรีปทุม 
ม.รามค าแหง 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๓๓ 
๒๕๒๐ 

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

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

Kelaniya University 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา ปทีีส่ าเรจ็ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยม.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๒ 
 

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

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)        
พธ.บ.เกียรตินยิม(บริหาร
การศึกษา) 

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๔ 
๒๕๓๘ 
 

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

พธ.ม.(พุทธศาสนา) 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 

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

M.A.(ปรัชญา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
 

Nagpur University 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๗ 
 

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

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

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๒ 

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

พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๓ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๔ 

    
 
   (๑๗)   วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

สถานที่ตัง้ : ๑ ถนนบญุวาทย ์ต าบลหวัเวยีง  อ าเภอเมือง จงัหวัด ล าปาง ๕๒๐๐๐ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยโยนก 
สถาบันราชภฏัล าปาง 

๒๕๕๖ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์ พระครสูุตชยาภรณ ์
๓-๕๐๐๑-๐๐๑๐๔-๓๕-๖ 

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

ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ั

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

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

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกริก 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๗ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๓ 

(๑๘) วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืงเพชรบรูณ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ :  ๙๑  ถนนพทิักษ ์ ต าบลหล่มสกั  อ าเภอหลม่สัก  จงัหวดัเพชรบูรณ ์ ๖๗๑๑๐ 

 
 
   (๑๙)     วทิยาลยัสงฆพ์ุทธชนิราช  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
    สถานทีต่ั้ง : ๒๑๗ หมู ่๖  ต าบลบงึพระ   อ าเภอเมือง   จงัหวดั พิษณโุลก ๖๕๐๐๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครสูุมณฑ์ธรรมธาดา 
๓-๖๔๐๗-๐๐๑๕๕-๑๐-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย ์ พระครูปยิกิจบัณฑิต 
๓-๖๐๙๙-๐๐๖๓๐-๑๓-๐ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.  ปรัชญา 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๒ 

อาจารย ์ พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน๓-
๖๕๐๕-๐๐๓๕๖-๐๙-๑ 
 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๗ 

อาจารย ์ พอ.ดร.เกื้อ  ชัยภูม ิ
๕-๒๕๐๑-๐๐๐๐๘-๓๖-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มคธ อินเดีย 
ม.นาลันทา 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
๒๕๑๕ 
๒๕๑๘ 
๒๕๑๓ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ปทีี่

ส าเรจ็ 
อาจารย ์ พระอธิการสราวุฒย์ 

ปญฺญาวุฑฺโฒ,ดร. 
๓-๔๒๐๗-๐๐๐๓๐-๖๓-๙ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ราชภัฏเลย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๓  
๒๕๔๗ 
๒๕๕๗  

อาจารย ์ พระครสูิริพัชรากร 
๓-๖๗๐๓-๐๐๕๖๖-๓๐-๑ 

 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 

อาจารย ์ พระครูประโชติพัชรพงศ์  
๓-๖๗๐๓-๐๐๕๓๒-๗๘-๓ 

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 

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

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๔ 

   (๒๐)  วทิยาลยัสงฆ์พทุธโสธร มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ : เลขที ่๑๕๘  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์
 

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

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

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

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

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

ม.รามค าแหง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๔ 

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

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

มหาวิทยาลยัมหามกุฎฯ 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๖ 
 
๒๕๔๓ 

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

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

University of Madras,India 
University of Madras,India 
ม.มหาจุฬาฯ 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๗ 

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

พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๒ 

 

 
 
   (๒๑)  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       สถานทีต่ัง้: เลขที ่๒๕๒ หมู่ที ่๔ ถนนแจง้สนทิ ต าบลนเิวศน ์อ าเภอธวชับรุ ีจังหวดัร้อยเอด็ ๔๕๑๗๐ 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชือ่-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน คณุวฒุ/ิสาขาวชิา สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษาสงูสดุ ปทีีส่ าเรจ็ 

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

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

ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๙ 

 
อาจารย ์

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 
๓-๔๕๐๑-๐๐๑๓๘-๐๔-๘ 
 

ศน.บ. (ปรัชญา) 
M.A (Buddhist Studies) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 

ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 
Magadh University, India 
Magadh University, India 

๒๕๓๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๕๐ 

อาจารย ์

 

นายสนั่น  ประเสริฐ 

๓-๓๐๑๒-๐๐๔๗๘-๕๐-๑ 

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

แม่กองบาลีสนามหลวง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๖ 
๒๕๕๐ 

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

พธ.บ. (ศาสนา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๒๕๔๗ 
๒๕๕๑ 

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

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

แม่กองบาลีสนามหลวง 
ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๒๕๔๖ 
๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๕ 

   (๒๒)    วิทยาลัยสงฆ์สงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 สถานที่ตัง้ : ๑๙๒ หมู ่๒   ล าพูน-ปา่ซาง  ต าบลตน้ธง  อ าเภอเมืองล าพนู  จังหวดั ล าพนู ๕๑๐๐๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครไูพศาลธรรมานุสิฐ 
๓-๕๑๐๑-๐๐๒๒๔-๔๘-๒ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๑ 

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

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

ม.มหามกุฏฯ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 
๒๕๕๐ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 

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

พธ.ม. (พุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 
๒๕๓๙ 

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

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

ม.เชียงใหม ่
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๒ 

 
๒๕๕๒ 

 
 
 

    (๒๓) วทิยาลยัสงฆเ์ลย   มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ : ๑๑๙ หมู่ที ่๕   ต าบลศรสีองรัก    อ าเภอเมือง   จังหวดัเลย ๔๒๐๐๐  

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 
เลขประจ าตวัประชาชน คณุวฒุ/ิสาขาวชิา สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา ปทีีส่ าเรจ็ 

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

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

Magadh University 
ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๙ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๓ 

อาจารย ์ พระครสูิทธิธรรมาภรณ ์
๓-๔๕๙๙-๐๐๒๕๒-๐๑-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๑ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

พระมหาสุภวิชญ์ ปภสสฺโร๓-
๔๒๑๐-๐๐๕๘๙-๘๘-๐ 

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

ม.มหิดล 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

อาจารย ์ นายธีระวัฒน์  แสนค า 
๑-๔๑๑๔-๐๐๑๐๔-๑๑-๙ 

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์) 
ศศ.บ.(ประวตัิศาสตร์) 

ม.เชียงใหม ่
ม.นเรศวร 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๖ 

 

   (๒๔)  วทิยาลยัสงฆศ์รสีะเกษ  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
สถานที่ตัง้ : ๖๗  หมู ่๒  ต าบลน้ าค า อ าเภอ เมือง จงัหวดั ศรสีะเกษ ๓๓๐๐๐ 

ต าแหนง่ 

ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ

สาขาวชิา 

ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา ปทีีส่ าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครูปริยัติคณานุรักษ์ 
๓-๓๓๑๑-๐๐๐๕๓-๕๘-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ 

อาจารย ์ พระมหาดีรัตน์  อุทยปุตฺโต 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

๒๕๕๔ 

อาจารย ์ พระสุริยนต์ ทสฺสนีโย 

๓-๓๓๐๕-๐๐๕๔๓-๗๓-๑ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 

๒๕๔๗ 

อาจารย ์ นายประสิทธ์ิ  ศรีสมุทร 

๓-๓๓๐๗-๐๐๒๔๐-๗๑-๕ 
M.A.  (Sanskrit) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.ศบ. (ไทยคดีศึกษา) 

ม.พาราณส ี

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๑๔ 
๒๕๑๑ 
๒๕๓๕ 

อาจารย ์ นายบุญยืน  งามเปรี่ยม 

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

ม.ขอนแก่น 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๕๑ 

 

    (๒๕) วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปญัญาศรทีวารวดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
       สถานทตีัง้: วดัไร่ขงิ พระอารามหลวง ๕๒ หมู่ที ่๑ ต าบลไร่ขงิ  อ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม  ๗๓๒๑๐ 

ต าแหนง่ 

ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ

สาขาวชิา 

ชื่อสถาบนั 

ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี่
ส าเรจ็ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แม่กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 

อาจารย ์ พระณัฐกฤศ สุทฺธมฺโน  
(อุดมผล) 
๓-๗๖๐๑-๐๐๕๒๐-๓๕-๗ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.เกษตรศาสตร ์

๒๕๕๙ 
๒๕๓๑ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๖ 
๒๕๓๗ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๗ 

อาจารย ์ พระมหาศภุวัฒน ์ 
านวุฑฺโฒ (บุญทอง) 

๕-๕๐๑๐-๐๑๒๔๙-๗๓-๕ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๗ 
 

 (๒๖) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย  
      สถานที่ตั้ง : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต าบลแพงพวย  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

 
(๒๗)    หอ้งเรยีนคณะพทุธศาสตร ์วดัไชยชมุพลชนะสงคราม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
             สถานทีต่ัง้ :  เลขที ่๒๒๗  ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบรุี ๗๑๐๐๐ 

ต าแหนง่ 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

ชื่อสถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์
 

พระปลดัไพบูลย์ ญาณวิปุโล  
(พิศาลวชิโรภาส) 
๓-๑๐๑๘-๐๐๙๙๑-๗๕-๘ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย ์
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๘ 

 
๒๕๔๘ 

อาจารย ์
 

พระครสูมุห์วรวิทย์  
ผาสโุก (ดุษฎีพฤติพันธ์) 
๓-๗๓๐๑-๐๑๕๑๒-๗๒-๒ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๕ 

 
อาจารย ์

 
พระครสูมุทรวชิรานุวตัร  
อริญฺชโย (ถิ่นก าเนิด) 
๓-๗๕๙๙-๐๐๑๔๒-๑๐-๐ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๕ 

อาจารย ์
 

พระปลดัเชาวลติ กิตฺติโสภโณ 
(เทวา) 
๔-๗๐๐๑-๐๐๐๐๒-๓๘-๙ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 

อาจารย ์
 

นางณัฏฐนาถ ศรเีลิศ 
๓-๑๐๑๘-๐๑๒๘๓-๒๑-๘ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๘ 
 
 
 

ต าแหนง่ ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    คณุวฒุ ิ ชื่อสถาบนั ปทีี่



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๘ 

  
(๒๘) หนว่ยวทิยบรกิาร (คณะพุทธศาสตร)์ วดัหงสป์ระดษิฐาราม  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 สถานที่ตัง้ :  วดัหงสป์ระดิษฐาราม   ต าบลหาดใหญ ่  อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา  ๙๐๑๑๐ 

เลขประจ าตวัประชาชน สาขาวชิา ทีส่ าเรจ็การศกึษา ส าเรจ็ 

อาจารย ์
พระครสูิริกาญจนาภริักษ ์
(ศุภชัย เหมือนอินทร์) 
๓-๗๑๐๓-๐๐๑๕๔-๕๖-๗ 

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

University of Delhi,Indai 
University of Delhi,Indai 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๖ 
๒๕๓๓ 

อาจารย ์ พระเมธีปริยัติวิบลู 
(ศิริ พุ่มน้อย) 
๓-๗๑๐๙-๐๐๖๘๙-๘๘-๗ 

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

University of Delhi,Indai 
University of Delhi,Indai 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๖ 

อาจารย ์ พระครูกติติชัยกาญจน ์
(จรัล  คงคาอยู่) 
๓-๑๑๐๑-๐๑๑๑๙-๖๖-๐ 

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

University of Delhi,Indai 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยม.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๗ 

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

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

ม.มหิดล 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๘ 

ต าแหนง่ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    

เลขประจ าตวัประชาชน 
คณุวฒุ ิ

สาขาวชิา 
ชื่อสถาบนั 

ทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ปทีี่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์

 
พระมหาอสิระกานต์ ฐิตปุญโฺญ,ดร. 
(ไชยพร) 
๓-๙๒๙๘-๐๐๐๖๕-๔๑-๑ 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และ
สังคม) 
พธ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๑๙ 

 
 
(๒๙)  หน่วยวิทยบริการ  วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    สถานทีต่ั้ง : ๕๗๗  ต าบลตลาด อ าเภอ เมอืงมหาสารคาม จังหวดั มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกลุ/    
เลขประจ าตวัประชาชน 

คณุวฒุ ิ
สาขาวชิา 

สถาบนั 
ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ปทีี ่
ส าเรจ็ 

อาจารย ์ พระครสูารกิจประยุต 
(กาบ วังหอม) 
๓-๔๔๐๒-๐๐๑๙๘-๖๕-๔ 

ปร.ด. (นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ม.ราชภัฎมหาสารคาม 
 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ ์
(ค าพันธ์ เมืองนนท์) 
๓-๔๔๐๑๐-๐๔๗๕-๑๐-๙ 

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

ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

๒๕๔๙ 
 

๒๕๔๓ 
อาจารย ์ พระครโูพธิธรรมานุศาสก ์

(สมบัติ รักษาภักดี) 
๓-๔๔๐๑๐-๐๒๕๗-๖๔-๑ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ์ พระครูวรกิจสุนทร 
(สุบิน ศรีบุญเรือง) 
๓-๔๔๐๒-๐๐๐๕๙-๒๖-๓ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.ราชภัฎมหาสารคาม 
 

๒๕๔๙ 
๒๕๓๓ 

อาจารย ์ พระครูพิศาลโพธิธรรม 
(อภิชาต แก้วนิสัย) 
๓-๔๔๐๔-๐๐๑๑๐-๘๗-๔ 

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

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 

 

 
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์และส่วนงานในก ากับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา       
ลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๓๐ แห่ง ดังนี้ 

สถานที่เปดิสอน ที่อยู ่
๑. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ   
   ราชวิทยาลัย สว่นกลาง วังน้อย อยุธยา 

อาคารเรียนรวม โซน D เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

อาจารย ์ พระครูธรรมศาสนโฆสติ  
(ภิญโญ อนาลโย)/ปานด ารงค์) 
๓-๙๐๙๙-๐๐๒๖๖-๘๒-๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๒ 

อาจารย ์ พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร  
(กาญจนแก้ว) 
๓-๙๐๙๘-๐๐๒๙๔-๕๒-๖ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 

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

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 

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

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๐ 

๒. วิทยาเขตขอนแก่น  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๓. วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ เลขที่ ๑๓๙  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

๔. วิทยาเขตนครราชสีมา  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา เลขที่ ๔๑๙ หมู่ ๗ ถนนชาติพัฒนา 
ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๕. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓/๓ หมู่ ๕  ต าบลมะม่วง
สองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

๖. วิทยาเขตพะเยา  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ ๕๖๖ หมู่ ๒ ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๗. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เลขที่ ๑๐๘/๕๖ ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ 

๘. วิทยาเขตแพร่  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่ ลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ 

๙.  วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ ๘ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

๑๐.  วิทยาเขตหนองคาย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ ๒๑๙ หมู่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 

๑๑.  วิทยาเขตนครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์
ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

๑๒.  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

๑๓.  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ถนนฤทธิประศาสน์ ต าบลเวียง 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 

๑๔.  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๙ หมู่ ๓  
วัดพระธาตุแช่แห้ง ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง  
จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  

๑๕.  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เลขท่ี ๑๘๓ หมู่ ๑๓ ต าบลธาตุพนม 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐ 

๑๖.  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เลขที่ ๒๘๑ หมู่ ๑๓  ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑๗.  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง เลขที่ ๑ ถนนบุญวาทย์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง ๕๒๐๐๐ 

๑๘.  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์  เลขท่ี ๙๑          
ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ 

๑๙.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เลขท่ี ๒๑๗ หมู่ ๖ ต าบลบึงพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
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๒๐.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  เลขที่ ๑๕๘ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

๒๑.  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔   ต าบลนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ 

๒๒.  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน เลขที่ ๑๙๒ หมู่ ๒ ล าพูน-ป่าซาง ต าบล
ต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐ 

๒๓. วิทยาลัยสงฆ์เลย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์เลย เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕  ต าบลท่าบุ่ง  
ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐   

๒๔.  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

๒๕. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  เลขที่ ๕๑ หมู่ ๒      
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ 

๒๖.  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๗  วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

๒๗.  โครงการขยายห้องเรียน (คณะพุทธศาสตร์) 
      วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เลขที่ 
๒๒๗ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
 

๒๘.  หน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์)                       
วัดหงส์ประดิษฐาราม   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

วัดหงส์ประดิษฐาราม   ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐ 
 

๒๙.  หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดอภิสิทธิ์  เลขที่ ๕๗๗ ต าบลตลาด  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

 
 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

       การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)       
และ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓     ที่กล่าวถึงการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ      การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึก       ที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
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รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางพุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕       ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาและประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและเป็นมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งโลก 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากประชากรวัยเด็กของ
ไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กาลังแรงงานมี
แนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยัง
เพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัด    ต่อการพัฒนาในระยะต่อไปกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  
สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ การ
ผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าแล ะ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

     หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาจิตใจและสังคมตามการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือด ารงสืบ
สานพระพุทะศาสนาและพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕ และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ โดยใช้หลักการทาง
พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้โดยมีรูปแบบและการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเพ่ือเป็นพระพุทธศาสนา
ในระดับชาติและนานาชาติ 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
       จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัฒน์และรองรับการแข่งขันทางสังคม
เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ
เข้าใจในผลกระทบของบริบทของสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
          ดังนั้น  การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
องค์กรทางพระพุทธศาสนา และสังคม ให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ และศึกษาวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น า



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๓ 

สังคมด้านจิตใจและปัญญา สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาชีวิตและสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็น

เลิศ  ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และมุ่งธ ารง
ปณิธาน    ในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี
และเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บร ิ การวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ และบริหารดี
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งเน้นเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา บูรา
การกับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น จึงมีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การส่งเสริมพระพุทธศาสนา การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่ง
การผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีความเป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้างไกล 
สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก       มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานระดับสากล  

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ๑๓.๑ กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสตูรนีท้ี่เปดิสอนโดยคณะครศุาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มีจ านวน   
         ๗ รายวิชา ดังนี้ 

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

      ๑๓.๒  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา   

      ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
     ภาควิชาพระพุทธศาสนา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้บรรยายจากคณะอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
 

หมวดที ่๒ 
ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสตูร 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑. ปรัชญาของหลักสูตร 

 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๔ 

เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้  ความเข้าใจ        และมีความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการ
ที่นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอ่ืน ๆ  ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๑.๓.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์    

และวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 
๑.๓.๒  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจและ

ปัญญา              
๑.๓.๓  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา

ชีวิตในระดับชาติและนานาชาติ  
 

๒. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

             คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (๕ ปี) 
แผนการพฒันา/

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี ้

๑. แผนการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นความเป็น
เลิศทางด้าน
พระพุทธศาสนา 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการสอนที่เน้น
ความเป็นเลิศติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

๒. ส่งเสริมการท าวิจัยและการบริการแก่
สังคม 

๓. ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนการ
สอน 

๑. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอน 

๒. จ านวนงานวิจัยและโครงงาน
บริการวิชาการ 

๓. ความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

๒. แผนการพัฒนาเรื่องการ 
บูรณาการการสร้าง

๑. บูรณาการ/เพ่ิมเนื้อหาเรื่องการประยุกต์
พุทธรรมไปใช้ในการเผยแผ่

๑. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ/เพ่ิม
เนื้อหาเฉพาะสาขา



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๕ 

เสริมความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิต 
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงงาน/

กิจกรรม 
๓. พัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการสอน 

พระพุทธศาสนา 
 
๒. จ านวนโครงงาน/กิจกรรมที่เน้น

ด้านพระพุทธศาสนา        
๓. จ านวนนวัตกรรมและสื่อที่ใช้ใน

การสอนเรื่องพระพุทธศานนา 
๓. แผนการส่งเสริมการ

เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ 

๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และกิจกรรมให้สะท้อนความเอ้ืออาทร
และให้ความส าคัญต่อผู้เรียน 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมการประเมินที่เน้นพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๒. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ 

๓. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

๔. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

๕. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการ และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมวดที ่๓ 
ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสตูรระบบการจดัการศกึษา 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ  
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคการศึกษา  หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิต เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี้ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามเอกสารในภาคผนวก) 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๖ 

 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน                                                                                                           
       มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

                  - ไม่มี 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
        ภาคการศึกษาที่ ๑           เดือนมิถุนายน     – ตุลาคม   
        ภาคการศึกษาที่ ๒           เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
        ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน     –  พฤษภาคม 

         ๒.๒. การเปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
                - เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
         ๒.๓. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 ๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 
    ๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
           ๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
                                    ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม  
                                    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                      ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                                   ก าหนด     

 ๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
   (๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  (๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา  
                  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไข เพ่ิมเติม   
                  พ.ศ.๒๕๕๑            
  (๓)  หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                   ก าหนด  

๒.๔ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
             นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจจะมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะ
และความสามารถการใช้ภาษาไทยของนิสิตชาวต่างประเทศอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากต ารา เอกสารและข้อสอบ
เป็นภาษาไทย ส าหรับนิสิตที่เรียนภาคภาษาอังกฤษ อาจจะมีทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

๒.๕ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๔ 
มีการจัดหลักสูตรเรียนปรับวิชาพ้ืนฐานด้านพระพุทธศาสนาให้กับนิสิตที่เข้าเรียนในหลักสูตร ส าหรับนิสิต

ชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาเพ่ือเสริมทักษะในภาคภาษาไทย และส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ 

 
๒.๖ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

           ๒.๖.๑  คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง อ.วังน้อย   



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๗ 

                     จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

 

        
๒.๖.๒ วิทยาลัยเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๖.๓ วิทยาเขตเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย   

       จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ปีที่ ๒  ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ปีที่ ๓   ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ปีที่ ๔    ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๗๕ ๗๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๘ 

คาดวา่จะจบการศกึษา ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๗๕ ๗๕ 
            
 
           ๒.๖.๔ วิทยาเขตนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

        
           ๒.๖.๕ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

         
 
 
 
 
 
 
          ๒.๖.๖  วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
จ านวนนสิติ 

จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 
๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒๙ 

คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

          
              ๒.๖.๗ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ปีที่ ๒  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ปีที่ ๓   ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ปีที่ ๔    ๘๐ ๘๐ 

รวม ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 

 
 

                  ๒.๖.๘ วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

           ๒.๖.๙ วิทยาเขตสุรินทร์    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๐ 

คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

          ๒.๖.๑๐ วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๒  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๓   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ปีที่ ๔    ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

 
       ๒.๖.๑๑  วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๖.๑๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที ่๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๑ 

คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 
 

        ๒.๖.๑๓ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

          ๒.๖.๑๔   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
 
 
 

         ๒.๖.๑๕ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปีที่ ๒  ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปีที่ ๓   ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปีที่ ๔    ๒๐ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๘๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๒ 

คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๘๐ 
 

          ๒.๖.๑๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ปีที่ ๒  ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ปีที่ ๓   ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ปีที่ ๔    ๓๕ ๓๕ 

รวม ๓๕ ๗๐ ๑๐๕ ๑๔๐ ๑๔๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๕ ๗๐ ๑๐๕ ๑๔๐ ๑๔๐ 

 
           ๒.๖.๑๗  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๒  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๓   ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๔    ๔๐ ๔๐ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

 
     ๒.๖.๑๘  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง     จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

         
 
         ๒.๖.๑๙  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๓ 

ปีที่ ๒  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๓   ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ปีที่ ๔    ๔๐ ๔๐ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

          
 
          ๒.๖.๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
          ๒.๖.๒๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

 
 
 

         ๒.๖.๒๒  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปีการศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๔ 

คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

         ๒.๖.๒๓ วิทยาลัยสงฆ์เลย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
         
       ๒.๖.๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ๒.๖.๒๕  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี   จังหวัดนครปฐม 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

           ๒.๖.๒๖  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ปีที่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
           ๒.๖.๒๗ โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

 
จ านวนนสิติ 

จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 
๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
           ๒.๖.๒๘ หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์  วัดหงส์ประดิษฐาราม  จังหวัดสงขลา 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๒  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๓   ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปีที่ ๔    ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๖ 

คาดวา่จะจบการศกึษา ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐  
 
       ๒.๖.๒๙   หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา        
       ลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนนสิติ 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ปีที่ ๔    ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

 
๒.๗ งบประมาณตามแผน 

๒.๗.๑  งบประมาณรายรับ   
   ๑)  จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   ๒)  จากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   ๓)  จากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    

 ๔)  จากการบริจาค  
 

        ๒.๗.๒  งบประมาณรายจ่าย (เฉพาะส่วนกลาง) 
 

หมวดเงนิ ประมาณการงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี หมายเหต ุ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  
ค่าตอบแทน ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐  
ค่าใช้สอย ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  
ค่าวัสดุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
รวมคา่ด าเนนิการ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๒,๒๗๐,๐๐๐ ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๓,๒๙๐,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ 
ค่าที่ดิน - - - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
รวมงบลงทุน - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๒,๒๗๐,๐๐๐ ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒.๘ ระบบการศึกษา  
             ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
          นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๗ 

 
๒. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑. หลักสูตร  
  ๓.๑.๑. จ านวนหนว่ยกิต   
   รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  
  ๓.๑.๒. โครงสรา้งหลกัสตูร  

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

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

                                ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา          ๙ หน่วยกิต 
  ๓) หมวดวชิาเลือกเสร ี                                  ๖ หน่วยกิต 

                            รวม              ๑๔๐    หน่วยกิต 
   

๓.๑.๓  รายวิชา 
๑) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน      ๓๐ หน่วยกิต 

                 (๑) วิชาบังคับ  จ านวน              ๑๘     หน่วยกิต 

   (๒) วิชาเลือก  จ านวน                         ๑๒  หน่วยกิต 

๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จ านวน  ๓๐  หนว่ยกติ 
  วชิาบงัคบั  จ านวน   ๑๘  หนว่ยกติ 

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



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๘ 

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

๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า    ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล    ๒(๒-๐-๔) 

๒.  หมวดวชิาเฉพาะ  ๑๐๔  หนว่ยกติ 
๒.๑ วชิากลุ่มพระพทุธศาสนา  จ านวน  ๓๐  หนว่ยกติ   

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

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

        ข. กลุ่มวชิาพระพทุธศาสนาทัว่ไป  ๑๒  หนว่ยกิต 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๓๙ 

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

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

หมายเหต ุ : *วชิาไมน่ับหนว่ยกติ 
 
 
 
๒.๒.  วิชาแกนพระพุทธศาสนา      ๓๓        หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๐๖   หลักพุทธธรรม                                                          ๓(๓-๐-๖)          

             ๑๐๑ ๓๐๗   พุทธปรัชญาเถรวาท                                                    ๓(๓-๐-๖) 
  ๑๐๑ ๓๐๘   ธรรมบทศึกษา                                                           ๓(๓-๐-๖) 
  ๑๐๑ ๓๐๙   วิสุทธิมัคคศึกษา                                            ๓(๓-๐-๖) 
  ๑๐๑ ๓๑๐   นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                         ๓(๓-๐-๖) 
  ๑๐๑ ๓๑๑   พระพุทธศาสนามหายาน                                              ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๐๑ ๔๑๓   พุทธศิลปะ                                                              ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๐๑ ๔๑๔   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง                                       ๓(๓-๐-๖) 
     ๑๐๑ ๔๑๕   จิตวิทยาในพระไตรปิฎก                                              ๓(๓-๐-๖) 
    ๑๐๑ ๔๑๖   ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา                                     ๓(๐-๖-๖)  
   ๑๐๑ ๔๑๗   สัมมนาพระพุทธศาสนา                                  ๓(๓-๐-๖) 
             ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     ๓๒  หน่วยกิต         
              ๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                                      ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์                                  ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                          ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๓๒๑   ชาดกศึกษา                                                             ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                                    ๒(๒-๐-๔) 
   ๑๐๑  ๓๒๓   พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน                                      ๒(๒-๐-๔) 
   ๑๐๑  ๓๒๔   ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา                  ๒(๒-๐-๔)  
              ๑๐๑  ๔๐๓   พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา                                      ๒(๒-๐-๔)  



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๐ 

              ๑๐๑  ๔๐๔   ธรรมประยุกต์                                                         ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑  ๔๐๕   พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                                   ๒(๒-๐-๔) 
   ๑๐๑   ๔๒๗  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                             ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๔๓๐  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                 ๒(๒-๐-๔)  
              ๑๐๑ ๔๓๑   พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                     ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๔๓๒   มังคลัตถทีปนีศึกษา                                                    ๒(๒-๐-๔) 
              ๑๐๑ ๔๓๗   พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                                 ๒(๒-๐-๔) 
             ๑๐๑  ๔๓๘   มิลินทปัญหาศึกษา                                                     ๒(๒-๐-๔)     
            ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา   ๙   หน่วยกิต 
            ๑๐๑ ๓๑๘   เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน                                        ๓(๓-๐-๖) 
            ๑๐๑ ๓๒๐   อักษรจารึกพระไตรปิฎก                                   ๓(๓-๐-๖) 
            ๑๐๑ ๔๒๙    พระพุทธศาสนากับสันติภาพ                                 ๓(๓-๐-๖)  
           ๓. หมวดวชิาเลือกเสร ี  ๖    หนว่ยกิต 
               นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือกศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 

       ๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

ชัน้ปีที ่ ๑ 
ชัน้ปีที ่ ๑  ภาคการศึกษาที ่๑ 

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

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
คณิตศาสตร์เบื้องต้น   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 

๒ 
๒ 

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

   
 รวม ๑๒ 

หมายเหตุ :  * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปีที ่ ๑ 
ชัน้ปีที ่ ๑  ภาคการศึกษาที ่๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนว่ยกติ 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บังคบั)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  
๒ 

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

หมายเหตุ :   * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปีที ่ ๒ 
ชัน้ปีที ่ ๒  ภาคการศึกษาที ่๑ 

รหสัวชิา รายวชิา หนว่ยกติ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 

๒ 

๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒ 
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  

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

   
 รวม ๑๒ 

 หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปีที ่ ๒ 
ชัน้ปีที ่ ๒  ภาคการศึกษาที ่๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนว่ยกติ 
 

๐๐๐ ๑๐๑ 
๐๐๐ ๑๑๔ 
๐๐๐ ๒๓๘ 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 
มนุษย์กับสังคม  
ภาษากับการสื่อสาร  
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 

 
๒ 
๒ 
๒ 

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

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

 รวม ๑๙  



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๔ 

ชัน้ปีที ่ ๓ 

ภาคการศึกษาที ่ ๑ 

รหสัวชิา รายวชิา หนว่ยกติ 
 

ก. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕* (๒) 
 

ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 

๑๐๑  ๓๐๖ 
๑๐๑  ๓๐๗ 
๑๐๑  ๓๐๘ 

 

หลักพุทธธรรม    
พุทธปรัชญาเถรวาท 
ธรรมบทศึกษา 
                             

๓ 
๓ 
๓ 

 
๑๐๑ ๓๒๑ 
๑๐๑  ๓๐๑ 
๑๐๑  ๓๐๒ 
๑๐๑ ๓๑๙  

 
๑๐๑ ๓๑๘ 

 
xxx xxx 

ค. วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 
ชาดกศึกษา 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห ์
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                           
ง. วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา 
เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 
จ. วิชาเลือกเสรี 
เลือกวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 

๒ 

               รวม ๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๕ 

ชัน้ปีที ่ ๓ 
ภาคการศึกษาที ่ ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนว่ยกติ 
 

๐๐๐ ๓๕๖ 
 

๑๐๑ ๓๐๙ 
๑๐๑ ๓๑๐ 
๑๐๑ ๓๑๑ 

 
 

๑๐๑ ๓๒๒ 
๑๐๑ ๓๒๓ 
๑๐๑ ๓๒๔ 

 
๑๐๑ ๓๒๐ 

  
xxx xxx 

ก. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
วิสุทธิมัคคศึกษา 
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
พระพุทธศาสนามหายาน 
 
ค. วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
ง. วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา 
อักษรจารึกพระไตรปิฎก 
จ. วชิาเลอืกเสรี 
เลือกวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

 
๑ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 

๒ 
   
 รวม ๒๑ 
   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๖ 

 

ชัน้ปีที ่ ๔ 
ภาคการศึกษาที ่ ๑ 

รหสัวชิา รายวชิา หนว่ยกติ 
 

ก. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ 
 ข. วิชาแกน  

๑๐๑ ๔๑๓ 
๑๐๑ ๔๑๔  

พุทธศิลปะ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 

๓ 
๓ 

 
ค. วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 

 

๑๐๑ ๔๐๓ 
๑๐๑ ๔๐๔ 
๑๐๑ ๔๐๕ 
๑๐๑ ๔๒๗ 

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
ธรรมประยุกต์ 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

   
 ง. วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  

๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ๓ 
 

xxx xxx  
จ. วิชาเลือกเลือกเสรี 
เลือกวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

 
๒ 

   
 รวม ๒๐ 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๔๗ 

ชัน้ปีที ่ ๔ 
ภาคการศึกษาที ่ ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หนว่ยกติ 
 ก. วิชาแกน  

๑๐๑  ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ 
๑๐๑  ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ 
๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ 

 ข. วิชาเฉพาะด้าน  
๑๐๑ ๔๓๐ 
๑๐๑  ๔๓๑ 
๑๐๑ ๔๓๒ 
๑๐๑ ๔๓๗ 
๑๐๑ ๔๓๘ 

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มังคลัตถทีปนีศึกษา 
พุทธศาสนากับสาธารณสุข 
มิลินทปัญหาศึกษา 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 
             

   

              รวม ๑๙ 
 

รวมทัง้สิน้         ๑๔๐     หนว่ยกติ 
 

 
๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา  

                  ค าอธิบายรายวิชาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก 

 
๓.๒ อาจารย์ผู้สอน 
      ๓.๒.๑. อาจารย์สอนประจ าหลักสูตร 
               เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
         เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 

        

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
          ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
โดยต้องมีผลงานออกมาสู่สาธารณะชนและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน   
๒-๓ คน   และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนา 

๕.๑. ค าอธิบายโดยย่อ  
   โครงงานภาควิชาพระพุทธศาสนาที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน และ

โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
๕.๓. ช่วงเวลา  

   ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔ 
๕.๔. จ านวนหน่วยกิต 

   ๓ หน่วยกิต 
๕.๕. การเตรียมการ  

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

๕.๖. กระบวนการประเมินผล  
๕.๖.๑  ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน  โดยก าหนดเกณฑ์/

มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
๕.๖.๔ ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
๕.๖.๕ ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชา   

            ๕.๖.๖ ผู้สอนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
๕.๖.๗ มีการน าคะแนนแต่ละรายวิชาเสนอขอความเห็นจากอาจารย์ประจ าวิชา  ผ่านคณะกรรมการ

หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
 

หมวดที ่๔ 
ผลการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนสิิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย 

การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้า
กลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

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

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
                   (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 

  ๒) ดา้นความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
                   (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
                    (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

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

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ 
                    (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
                   (๔) น าเสนอผลงาน 
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  ๓) ดา้นทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
                    (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

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

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

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

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

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

   กลยุทธก์ารประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสือ่สาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                   (๑) ทดสอบย่อย 
    (๒)  สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
    (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
             (๔) น าเสนอผลงาน 
 

   ๒.๒ หมวดว ิชาเฉพาะดา้น 
๑) ดา้นค ุณธรรม จรยิธรรม 

   ผลการเร ียนรู้ด ้านค ุณธรรม จรยิธรรม 
 (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 

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

การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
  (๒) ประเมินจากผลงาน  และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

        (๓) ประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

      ๒) ดา้นความรู ้
ผลการเร ียนรู้ด ้านความรู ้

(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางบาลีสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม 
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิดใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการน าไป

ประยุกต์ใช้ 
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ

ทางด้านพระพุทธศาสนา 
(๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
    (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๕๒ 

    (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
    (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 

        (๕) ศึกษาดูงาน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ 

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

๓) ดา้นทกัษะทางปญัญา 
  ผลการเร ียนรู้ด ้านทักษะทางปัญญา 

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

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
(๒) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
(๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  โครงงาน  และน าเสนอ 
(๔) ศึกษาดูงาน  เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) การทดสอบย่อย 
(๒) การสอบกลางภาค  และปลายภาคเรียน 
(๓) ประเมินจากรายงาน  หรืองานที่มอบหมาย 
(๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

๔) ดา้นทกัษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(๒) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 

(๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ  และการเป็นสมาชิกที่
ดีของกลุ่ม 

(๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้สอน 

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการ
อารมณ์  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๕๓ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน  ระหว่างการเรียนการสอน  และการ

ท างานร่วมกับเพื่อน 
(๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕) ดา้นทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

(๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  

และบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  และการสื่อสารข้อมูล

ได้อย่างเหมาะสม 
     กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทักษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(๑ ) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อชั้น เรียนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          

หรือคณิตศาสตร์ 
(๒)  ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร  การอธิบาย  การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
(๓)  ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(ตามที่ระบุในหมวดที ่๔ ข้อ ๒) 

๓.๑ หมวดวชิาศ ึกษาทัว่ไป และว ิชากลุม่พระพทุธศาสนา 
๑) ดา้นค ุณธรรม จรยิธรรม 

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

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

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

๔) ดา้นทกัษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเร ียนรูด้ ้านทกัษะความส ัมพนัธ ์ระหว ่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

(๑) สามารถท างานเป็นทีม  
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๕) ดา้นทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ผลการเร ียนรู้ด ้านทักษะการวเิคราะห ์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ 

(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒ หมวดวชิาเฉพาะ 

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

๒) ดา้นความรู ้
(๑ ) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ ส าคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านบาลีสันสกฤตรวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาทีเ่หมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม 
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิดใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการ

น าไปประยุกต์ใช้ 
 (๔) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ

ทางด้านพระพุทธศาสนา 
 (๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓) ดา้นทักษะทางปัญญา 
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  



  

มคอ.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๕๕ 

(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางบาลีสันสกฤตได้อย่างเหมาะสม 

๔) ดา้นทกัษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน

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

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
๕) ดา้นทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 (๑)  สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่ม
คนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา  
( Curriculum  Mapping)  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหสัวชิา รายวชิา ๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง
ปญัญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ 

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  
       ๓๐ หนว่ยกติ 

                    

ก. วชิาบงัคบั   ๑๘ หนว่ยกติ                     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม   

Man and Society                     

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป    
General Law                     

๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา   
Technique of 
Higher Learning 

         o            

๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น    
Introduction to 
Philosophy 

                    

๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป       
Religions                     

๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร   
Language and 
Communication 

                    

๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to 
Linguistics 

                    

๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น      
Basic Mathematics                      

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    
Introduction  to  
Logic 

                 
 
 

 
 

 
 

๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการ
วิจัย   
Basic Statistics 
and Research 

                    

ข. วชิาเลอืก ๑๒ หนว่ยกติ                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการ

ปกครองของไทย  
Politics and Thai 
Government 

                    

๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
Economics in 
Daily Life 
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รหสัวชิา รายวชิา ๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง
ปญัญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ 

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     

Man and 
Environment 

                 
 
   

๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน    
Current World 
Affairs 

                    

๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
 Basic English                     

๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง      
Advanced English                     

๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤต
เบื้องต้น    
Basic Sanskrit 

                 
 
   

๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     
Advanced Sanskrit 
 

                 
 
   

๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น        
Basic Thai                     

๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง          
Advanced Thai                     

๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น        
 Basic Chinese                     

๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง           
Advanced Chinese                     

๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     
 Basic Japanese                     

๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง        
Advanced 
Japanese 

                 
 
   

๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น     
  
Basic Hindi  

                 
 
   

๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง         
Advanced Hindi                     

๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย            
Thai Culture                     

๐๐๐  ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม     
Man and 
Civilization  

                    

๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา         
Life and 
Psychology 
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รหสัวชิา รายวชิา ๑. คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง
ปญัญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ 

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ

และประยกุตวิทยา 
Physical Science 
and Technology 

                    

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
Introduction to 
Computer and 
Information 
Technology 

                    

๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา    
Peace  Education                     

๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผู้น า   
Leadership 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
 

 
   

๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล  
 Good  overnance 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
 

 
   

       
 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา Curriculum  Mapping) 
           ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหสัวชิา รายวชิา 
๑.คณุธรรม จรยิธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทกัษะทาง

ปญัญา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

๕. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ
สือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวชิากลุม่นพระพทุธศาสนา  
      ๓๐ หนว่ยกติ 

                    

ก. กลุม่วชิาภาษาบาลแีละ
พระพทุธศาสนา   ๑๔  หนว่ยกติ                     

๐๐๐  ๑๔๔ วรรณคดีบาลี     
Pali Literature           o                     

๐๐๐  ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์    
Pali Grammar                     
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รหสัวชิา รายวชิา 
๑.คณุธรรม จรยิธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทกัษะทาง

ปญัญา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

๕. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ
สือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๔๖ แต่งแปลบาลี           

Pali Composition 
and Translatio      

                    

๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา 
                     

๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปิฎก          
Vinaya Pitaka                     

๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก 
Suttanta Pitaka                     

๐๐๐  ๑๕๐ พระอภธิรรมปิฎก
Abhidhamma 

 
                    

ข. กลุม่วชิาพระพทุธศาสนาทัว่ไป  ๑๒ 
หนว่ยกติ                     

๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  
History of 
Buddhism 

                    

๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรม
พระพุทธศาสนา    
Buddhist Festival 
and Traditions          

                    

๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์
ไทย  Thai Sangha 
Administration 

                    

 
ธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ   
Dhamma in English 

                    

๐๐๐  ๒๖๒ ธรรมนิเทศ     
Research and  
Literary Works on 
Buddhism              

                    

๐๐๐  ๒๖๓ งานวิจัยและ
วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
Dhamma 
Communications 

                    

ค. กลุม่วชิาวปิสัสนาธรุะ  ๔ หนว่ยกติ                     
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  

Buddhist Meditation 
I 
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รหสัวชิา รายวชิา 
๑.คณุธรรม จรยิธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทกัษะทาง

ปญัญา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

๕. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ
สือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
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วิชา 
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๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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of Buddhist  
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หมวดที่ ๕  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสติ 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด า เนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

(๒) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(๓) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลขอ ง

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(๑) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น 

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

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นิสิต 
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(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโครงงานที่นิสิตได้จัดท าและได้รับการ
ยอมรับจากสังคมจนได้รับการจดสิทธิบัตร (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , (ค) จ านวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ง) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๒ เท่า ของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

(๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน  

(๓) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 

 
หมวดที่ ๖ การพฒันาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(๑)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้แ ละเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชาพระพุทธศาสนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

สายตรงในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

(๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

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

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
(๓) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(๔) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(๕) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ ๗ การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

๑. การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ตาม

รายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.๑ จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๕ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล  และการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 

๑.๒ จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาหน้าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 

๑.๓  มีการควบคุมภาระงานและผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๔ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 

๑.๕ มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

๒. บณัฑติ 
๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท าของบัณฑิต นอกจากนั้นยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

๒.๒ คณะพุทธศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู ้ใช้บ ัณฑ ิตเป ็นประจ าท ุกปี 
และแจ้งผลการสำรวจให ้ก ับคณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรได ้ทราบเพ่ือเป ็นข ้อม ูลสำหร ับการปร ับปร ุง
พัฒนาหล ักส ูตรและการจ ัดการเร ียนการสอน หล ักส ูตรก าหนดว่า ผู ้ใช้บ ัณฑ ิตจะต ้องม ีคะแนนความพึง
พอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 

 

๓. น ิสติ 
๓.๑ ม ีการวางแผนกระบวนการร ับน ิส ิตอย ่างม ีระบบและกลไก โดยกำหนดค ุณสมบ ัต ิของน ิส ิตให้ 

สอดคล ้องก ับล ักษณะธรรมชาต ิของหล ักส ูตร เกณฑ ์ในการค ัดเล ือกม ีความโปร่งใส ชัดเจน ม ีเครื ่องม ือในการ 
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คัดเลือกนิสิตที่มคีวามพร้อมสามารถส าเร ็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หล ักสูตรกำหนด 
๓.๒ ม ีกระบวนการในการส ่งเสร ิมและพัฒนาน ิส ิต ม ีการวางแผนการดำเน ินงานอย ่างเป ็น

ระบบมีกลไกที่น าไปส ู่การปฏิบ ัติและม ีการประเม ินผลเพื่อนามาปร ับปร ุงและพัฒนา โดยการจ ัดก ิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งก ิจกรรมในห ้องเร ียนและนอกห ้องเร ียนม ีก ิจกรรมเสร ิมสร ้างความเป ็น
พลเม ืองที ่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ 

๓.๓ มีกระบวนการในการด ูแลให ้คำปร ึกษาจากอาจารย ์ที ่ปร ึกษา และม ีการวางระบบการป ้องก ันหร ือ 
การบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงของน ิส ิต เพื่อให ้น ิส ิตสามารถสำเร ็จการศ ึกษาได ้ตามระยะเวลาที ่หล ักส ูตร
ก าหนด 

๓.๔ ม ีการร ักษาอัตราความคงอยู่ อ ัตราความสำเร ็จการศ ึกษ า โดยการควบค ุมต ิดตามและ
ประเม ินผลความพึงพอใจของน ิส ิตต ่อหล ักส ูตร และม ีการจ ัดรายงานผลการจ ัดการข ้อร ้องเร ียนของน ิส ิต 
เพ่ือนามาพัฒนาคุณภาพหล ักสูตร 
 

๔. อาจารย ์
หล ักส ูตรม ีกระบวนการบร ิหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต ่ระบบการร ับอาจารย ์ใหม่ การค ัดเล ือก

อาจารย์โดยให ้ความสำค ัญก ับค ุณสมบ ัต ิความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด ้านพระพุทธศาสนา และความมุ ่งมั่นใน
การผล ิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอ ียดดังนี้ 

๔.๑ การรบัอาจารย ์ใหม ่
        มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ทั้งนี้ การร ับอาจารย ์ใหม ่จะต ้องนำไปสู ่การม ีอัตราก าล ังที่เหมาะสมก ับจำนวนน ิส ิตที่ร ับเข ้า
มาศึกษาในหลักสูตร 

๔.๒ การบรหิารอาจารย ์
หล ักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน ้าที่และความร ับผ ิดชอบของอาจารย ์ผู ้ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร

อย ่างช ัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับค ุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ส ่งเสร ิมจ ูงใจสน ับสนุนในการพ ัฒนาผลงานทางว ิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างม ีประส ิทธิภาพ     
ท าให ้อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์อยู่ในระดับสูง และม ีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย ์มากกว ่า ๓.๕      
(จากระดับ ๕) 

ทั้งนี้ โดยบทบาทหน ้าที่ของอาจารย ์ผู ้ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรและผู ้สอน จะต้ องประชุม
ร ่วมก ันในการวางแผนจัดการเร ียนการสอน ประเม ินผลและให ้ความเห ็นชอบการประเม ินผลท ุกรายวิชา เก ็บ
รวบรวมข ้อม ูลเพ่ือเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปร ึกษาหาร ือแนวทางท่ีจะท าให ้บรรล ุ
เป ้าหมายตามหล ักส ูตร และได้บัณฑ ิตเป็นไปตามค ุณลักษณะบัณฑิตที่พ ึงประสงค์ 

๔.๓. การส่งเสร ิมและพ ัฒนาอาจารย ์
หล ักส ูตรสน ับสน ุนให ้อาจารย ์ท ุกร ูป/คน ได ้ร ับการพัฒนาด ้านวิชาการหร ือวิชาชีพ ส ่งเสร ิม

ใหอ้าจารย ์พัฒนาตนเองในการสร ้างผลงานทางวิชาการอย ่างต ่อเนื่อง โดยอาจารย ์ท ุกท ่านจะต ้องผล ิต
ผลงานทางว ิชาการให้ได้ ดังนี้ 

(๑) ผลงานว ิจัย จ านวน ๑ เรือ่ง ในรอบ ๒ ปี 
(๒) บทความทางว ิชาการท ี่ตีพ ิมพ ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต ่อปี 
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(๓) เอกสารประกอบการสอน /หน ังส ือ/ตำรา/งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จำนวน 
๑ เรื่องต ่อป ี 

ทั้งนี้ คณะพุทธศาสตร ์จะต ้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที ่เอื้อต ่อการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการด ังกล ่าวข ้างต ้น ในขณะเด ียวก ันในด ้านประส ิทธภาพการสอนของอาจารย ์จะต ้องได ้ร ับผลการ
ประเม ินความพ ึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพ ึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
๕. หลกัสตูร การเร ียนการสอนและการประเม ินผูเ้ร ียน 

หล ักสูตรมีการบร ิหารจ ัดการให้มีประสิทธ ิภาพและประส ิทธิผลอย ่างต ่อเนื่อง ต้ังแต ่การออกแบบหล ักส ูตร 
ม ีการควบค ุมกำก ับการจ ัดท ารายวิชา การวางระบบผู ้สอบและกระบวนการจ ัดการเร ียนการสอนในแต ่ละ
รายวิชามีการประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจร ิง ม ีวิธีการประเม ินที่หลากหลาย การจ ัด
ก ิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องก ับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอ ุดมศึกษาโดยมีรายละเอ ียดดังนี้ 
 

๕.๑ สาระของรายว ิชาในหล ักสตูร 
หล ักสูตรจัดการเรียนการสอนให ้ผลล ัพธ์การเร ียนรู ้ของผู ้เร ียนตรงก ับผลล ัพธ์การเร ียนรู ้ที่

กำหนดในรายวิชาและหล ักส ูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลส ัมฤทธิ์ทางการศ ึกษาเป ็นเครื่องในการ
ก าก ับให ้เป ็นไปตามท ี่ก าหนดไว ้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
หล ักส ูตรจ ัดผู ้สอนให ้เหมาะสมก ับรายวิชาท่ีสอน ตามความรู ้ความสามารถและความชำนาญ

ในเนื้อหา ทั้งนี้ค านึงถ ึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน และผลงานทางวิชาการของผู ้สอน โดยม ีการกำก ับให ้
อาจารย์ท ุกท ่านจะต ้องม ีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. ๓) ท ุกรายวิชา และม ีการประเม ินการจ ัดการ
เร ียนการสอน (มคอ.๕) ทุกรายว ิชา รวมทัง้มีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสร ิมให ้อาจารย ์จ ัดก ิจกรรมที ่เป ็นกระบวนการบ ูรณาการการจ ัดการเร ียนการสอนเข ้าก ับ
พันธกิจด้านการว ิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบารุงศิลปว ัฒนธรรมอย่างครบถว้น 

๕.๓ การประเมนิผูเ้ร ียน 
หล ักส ูตรม ีการประเม ินผลการเร ียนรู ้ของน ิส ิตโดยใช้การประเม ินตามสภาพจร ิง โดยม ี

เครื่องม ือการประเม ินที ่หลากหลาย ทัง้ข ้อสอบแบบปรน ัย อัตน ัย การบ ้าน รายงานทีม่อบหมาย การสอบ  
ปากเปล ่า การส ังเกตพฤตกิรรม การวัดทักษะการปฏิบ ัติงาน เป็นต้น 
 

๖. สิง่สน ับสนนุการเร ียนรู ้
หล ักส ูตรโดยการสน ับสน ุนของคณะพุทธศาสตร์ จ ัด เตร ียมความพร ้อมทางกายภาพทั้ง

ห ้องเร ียนสภาพแวดล ้อมด ้านการเร ียนรู้ รวมทั้งจ ัดสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งสน ับสน ุนการศ ึกษา 
ประกอบด ้วย ห ้องสม ุดคณะพุทธศาสตร์ ฐานข ้อม ูลทร ัพยากรการเร ียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการส ืบค ้น      
ให ้เพียงและท ันสม ัย    ม ีการบร ิการอินเตอร ์เน ็ตความเร ็วส ูง เพียงพอและทั่วถ ึงตามความต ้องการ     
ของน ิส ิต โดยม ีกา รปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศ ัยผลการประเม ิน
ความพึงพอใจของน ิส ิตต ่อสิ่งสน ับสนุนการเรียนร ู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕ 

 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน ปีที ่
๑ 

ปีที ่
๒ 

ปีที ่
๓ 

ปีที ่
๔ 

ปีที ่
๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ.๓ & ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

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

- X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

- - - X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - - X 
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หมวดที ่๘ 
การประเมนิ และปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสตูร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา  และ/หรือ 

การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต 

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

๑.๒. การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

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

 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

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

รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
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(๑) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
(๓) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 

 
 

ภาคผนวก  ก 
ค าอธบิายรายวชิาหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

หลักสตูรปรบัปรงุ  พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
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ค าอธบิายรายวชิาหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

 
 

๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
 ๑) วชิาบังคับ    จ านวน  ๑๘  หนว่ยกติ 
  ๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กบัสงัคม                                          ๒(๒-๐-๔) 
            (Man  and  Society) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์               
และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสั งคม      
ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  
 ๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทัว่ไป ๒(๒-๐-๔) 
           (General  Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ            
และกฎหมายศาสนาอื่น 
 ๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศกึษา              (๒)(๒-๐-๔) 
            (Technique  of  Higher  Learning)  
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล    
ทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
 ๐๐๐ ๑๐๘  ปรชัญาเบื้องตน้ ๒(๒-๐-๔) 
                          (Introduction  to  Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์     
สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
 ๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทัว่ไป ๒(๒-๐-๔) 
           (Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลัก ในการศึกษา
ศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและ
ต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา 
และท่าทีของ      ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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 ๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 
           (Language  and  Communication) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ
ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
 ๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตรเ์บือ้งตน้ ๒(๒-๐-๔) 
             (Introduction  to  Linguistics) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
 
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณติศาสตรเ์บือ้งตน้ ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  Mathematics) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  ค่าความจริง  
ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  
ประเภทเซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์เซต  
จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  
ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  
อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเ์บื้องตน้  ๒(๒-๐-๔) 
                           (Introduction  to  Logic) 
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การ
แบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ  บทสนทนา
ในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิตเิบื้องตน้และการวจิยั ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  Statistics  and  Research)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  
ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภท
การวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
  
 ๒)  วชิาเลือก  จ านวน  ๑๒  หนว่ยกติ 
 ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกบัการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
                            (Politics  and  Thai  Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง
ของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 



 
 

75 

 

 ๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชวีติประจ าวนั ๒(๒-๐-๔) 
                           (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็น
ข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
 
 ๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กบัสิง่แวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
                           (Man  and  Environment) 

ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 ๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณโ์ลกปจัจบุนั ๒(๒-๐-๔) 
                           (Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้   ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  English) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) 
การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นใน
การฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูป
ประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 
 ๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชัน้สงู ๒(๒-๐-๔) 
                            (Advanced  English) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน    
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้
ศึกษา 
 ๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสนัสกฤตเบื้องตน้   ๒(๒-๐-๔) 
            (Basic  Sanskrit) 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง 
การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพ
นาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การ
ประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสนัสกฤตชัน้สงู ๒(๒-๐-๔) 
            (Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สั งขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุ
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วาจก    ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องตน้  ๒(๒-๐-๔) 
            (Basic  Thai) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย   จดบันทึกเรื่อง
ที่ฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้ อ่ืน  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
 ๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชัน้สงู ๒(๒-๐-๔) 
            (Advanced  Thai) 

ศึกษาวิ เคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสี ยงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์   หน่วยค า              
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การ
อ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   
 ๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจนีเบื้องตน้   ๒(๒-๐-๔) 
            (Basic  Chinese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจนีชัน้สงู ๒(๒-๐-๔) 
                           (Advanced  Chinese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญีปุ่น่เบื้องตน้   ๒(๒-๐-๔) 
                           (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญีปุ่น่ชัน้สงู ๒(๒-๐-๔) 
                           (Advanced  Japanese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดเีบื้องตน้  ๒(๒-๐-๔) 
                            (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึกการฟัง อ่าน
เขียน  สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาฮินดชีัน้สงู ๒(๒-๐-๔) 
             (Advanced  Hindi) 
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๑๑  วฒันธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
                            (Thai  Culture) 
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 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
 ๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กบัอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 
             (Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับ
ตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 ๐๐๐ ๒๑๓ ชวีติกับจติวทิยา ๒(๒-๐-๔) 
                           (Life  and  Psychology) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันใน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๐๐๐ ๒๔๑  วทิยาศาสตรก์ายภาพและประยุกตวทิยา ๒(๒-๐-๔) 
                            (Physical  Science  and  Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ     
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลด
ต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 ๐๐๐ ๒๔๒  พืน้ฐานคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ   ๒(๒-๐-๔) 
                            (Introduction to Computer  and  Information  Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมู ลและการบริหารข้อมูล  
เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ   จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์ 
 ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
            (Peace  Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนา
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง  อีก
ทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรม
ในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
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 ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผูน้ า  ๒(๒-๐-๔) 
          (Leadership) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงาม
และความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น า ในทาง
พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและ
ระดับโลกท่ีสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 ๐๐๐ ๒๖๖  หลักธรรมาภิบาล                                               ๒(๒-๐-๔) 
           ( Good  Governance) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม       
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 
 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔   หนว่ยกติ 
    ๑) วชิากลุม่พระพุทธศาสนา    ๓๐   หนว่ยกติ 
          ก. กลุ่มวชิาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา     ๑๔   หนว่ยกติ 

๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดบีาล ี      ๒(๒-๐-๔) 
  (Pali  Literature) 
 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ ์      ๒(๒-๐-๔) 
  (Pali Grammar) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วย
สนธิ     กิริโยปกรณ ์ ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต  นามกิตก์  กิริยากิตก ์ 
สมาสและตัทธิต 

๐๐๐ ๑๔๖  แตง่แปลบาล ี      ๒(๒-๐-๔) 
  (Pali Composition and Translation) 
 ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและ
การแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีก าหนด
  

๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปฎิกศกึษา     ๒(๒-๐-๔) 
  (Tipitaka Studies) 

ศึกษาก าเนิด ความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหา
สาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวนิยัปฎิก       ๒(๒-๐-๔) 



 
 

79 

 

  (Vinaya Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
ที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรคและปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๙   พระสตุตนัตปฎิก      ๒(๒-๐-๔) 
  (Suttanta Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระ
สูตร    ที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจ จาก
นิกายทั้ง ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   โดยอาศัย
อรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๑๕๐   พระอภธิรรมปฎิก      ๒(๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต เจตสิก รูปและ
นิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
 
         ข. กลุม่วชิาพระพุทธศาสนาทัว่ไป  ๑๒  หนว่ยกติ 

๐๐๐ ๑๕๘   ประวตัิพระพุทธศาสนา      ๒(๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพธิกีรรมพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรม
นั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย     ๒(๒-๐-๔) 
              (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

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

๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนเิทศ      ๒(๒-๐-๔) 
                    (Dhamma  communication) 
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 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย 

๐๐๐ ๒๖๓   งานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
                     (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 
 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนี
ของ    พระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัด
พระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของ
พุทธทาส        กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี   (วิลาส   ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต)   พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
         ค. กลุม่วชิาวปิสัสนาธรุะ  ๔ หนว่ยกติ 

๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๑               (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของ     
สมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธ ิ๓       
รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วส ี ๕  นวิรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้          
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๒      ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร 
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  สิกขา ๓      
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ     
ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๓     (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation III) 

ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วธิีการปรับอินทรีย์ ๕ 
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม    ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๔     ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation IV) 

ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๕     (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 
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ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗         
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๖     ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร เช่น 
อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๗     ๑(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII)  
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ
นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  
 

๒) วชิาแกนพระพุทธศาสนา     ๓๓     หน่วยกติ 
  ๑๐๑ ๓๐๖  หลักพุทธธรรม                                                       ๓ (๓-๐-๖)  
               (Principles of Buddhism) 
          ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก เน้นอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เบญจขันธ์  ไตรลักษณ์         
โพธิปักขิยธรรม  กรรม   สังสารวัฏและนิพพานโดยใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ  

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

          ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  เปรียบเทียบกับ
ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 

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

ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมส าคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมส าคัญ แนวคิด           
เชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

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

       ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและหลักธรรมส าคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของวิสุทธิมรรค
ที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 

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

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ ค าสอนส าคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ  วิธีการสื่อ      
ค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก  และจริยธรรมกับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

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

๑๐๑ ๔๑๓   พุทธศิลปะ                                           ๓(๓-๐-๖) 
                (Buddhist Arts) 
           ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และคลื่นพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย  ซึ่งสัมพันธ์
กับสกุลศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านประติมากรรม จิตรกรรม และ
สถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุและความงามจากพุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยอาศัยพุทธ
ลักษณะ   

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

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

            ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

๓) วชิาเฉพาะดา้นพระพุทธศาสนา    ๓๒     หน่วยกติ 
๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                   ๒(๒-๐-๔) 

               (Buddhism and Science) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีวิวัฒนาการ  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา  รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและ
พระพุทธศาสนา 

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

ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ  รูปแบบ และวิธีการสังคมสงเคราะห์
ในพระไตรปิฎก  เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาทและความส าคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 

๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๒(๒-๐-๔) 
      (Education in Tipitaka) 
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 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรมส าคัญใน
พระไตรปิฎกที่เก่ียวกับการศึกษา บูรณาการโดยเน้นเป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการ
ศึกษาแบบกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรมของครู 

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

ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดท่ีปรากฏในชาดก อิทธิพลของชาดกท่ีมีต่อวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิถีชีวิต 

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

            ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม 

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

           ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอ่ืน ๆ
ต่อพระพุทธศาสนา  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก  และบทบาทขององค์การพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ 

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

  ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและแปลหนังสือ ต ารา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของ
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

 
๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา                      ๒(๒-๐-๔) 

       (Buddhism and Ecology) 
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา  หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา  

เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์และระบบนิเวศวิทยา 
๑๐๑ ๔๐๔  ธรรมประยุกต์                                         ๒(๒-๐-๔) 

       (Applied Dhamma) 

           ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม 

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

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์  
จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป  รวมทั้งศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๑ ๔๒๗  รฐัศาสตรใ์นพระไตรปฎิก                                  ๒ (๒-๐-๔) 
                (Political Science in Tipitaka) 
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  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก รูปแบบ วิธีการปกครองตามแนวนิติรัฐ หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมของผู้บริหาร เปรียบเทียบ 
ประยุกต์และบูรณาการรัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป 
 ๑๐๑ ๔๓๐   พระพุทธศาสนากบัสทิธิมนษุยชน                         ๒(๒-๐-๔) 
                (Buddhism and Human Rights) 
            ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่า
สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและพระราชบัญญัติของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจน 
หลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ  

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

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

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

           ศึกษาความหมายและขอบข่ายสาธารณสุขศาสตร์ทั้งการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย    
ค าสอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เก่ียวกับเรื่องโรค    การบริโภคปัจจัย ๔  การบริหารร่างกาย        
การรักษาพยาบาล  การพักผ่อน  และและการดูแลสุขภาพจริยธรรมของผู้รักษาพยาบาล 

 

 
 ๑๐๑  ๔๓๘  มิลินทปัญหาศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 
      (Milindapanha  Studies) 
  ศึกษาความเป็นมาของมิลินทปัญหา  เนื้อหาสาระ  ส านวนภาษาวิธีการตอบปัญหาและแนวคิดทาง
ปรัชญา 

 
๔) วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา   ๙    หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๘  เปรยีบเทยีบเถรวาทกบัมหายาน      ๓(๓-๐-๖) 

      (Comparision between Theravada and Mahayana ) 
 ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของพระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์ ค า
สอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์  ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของนิกายทั้งสอง 

๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปฎิก                            ๓(๓-๐-๖) 
                (Tipitaka Scripts) 
           ศึกษาอักษรต่าง ๆ  ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ อักษรเทวนาครี  สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษรธรรม
ล้านนา และอักษรโรมัน  ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ 
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  ๑๐๑ ๔๒๙    พระพทุธศาสนากบัสนัตภิาพ            ๓(๓-๐-๖)   
                 (Buddhism and Peace) 

  ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคี  และใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมา
เทียบเคียง 
  

๕) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ๖  หนว่ยกติ 

    เลือกวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย   จ านวน ๓ รายวิชา    รวม  ๖ หน่วยกิต                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

หลักสตูรป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ กบั หลกัสตูรปรับปรงุปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หลักสตูรป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสตูรปรบัปรงุป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหต ุ
รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย          :  พุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา                    พระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ  :          Bachelor of Arts       
                                Program in  
                                Buddhist Studies 

รหสัและชื่อหลกัสูตร  
รหัสหลักสูตร  :   
๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๐๒๗ 
ภาษาไทย      :  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
พระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Arts Program   
in Buddhist Studies  

เพ่ิมเติม 
รหัสหลักสูตร 

ปรชัญาของหลักสตูร 
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ และมี
ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้งด้าน
วิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการท่ีนิสิต
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอื่น ๆ  
ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา
ชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติได้เป็นอย่าง
ดีและมีประสิทธิภาพ 

ปรชัญาของหลักสตูร 
ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความมุ่งมั่นที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  และมีความสามารถด้านพระพุทธศาสนา
ทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการที่
นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอ่ืน ๆ  
ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
แ ล ะ ส าม า ร ถ ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธ ร รม ท า ง
พระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนา
สั ง ค ม ป ร ะ เท ศ ช าติ ได้ เป็ น อ ย่ า ง ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงและแก้ไข 
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ความส าคญัของหลกัสูตร 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็ นมหาวิทยาลั ยที่ พระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือ
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง 
ส าห รั บ พ ระภิ กษุ ส าม เณ รแล ะค ฤหั ส ถ์
ทั่วไป มหาวิทยาลัย มีปณิธานอันมั่งคงในการที่
จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านต่างๆ  ที่มี
คุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่นในการท าหน้าที่ให้
การศึกษา ค้นคว้า วิจั ย  แสวงหาความรู้ 
เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา         
 

ความส าคญัของหลกัสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป มหาวิทยาลัย 
มีปณิธานอันมั่งคงในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่ง
วิทยาการด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ 
มุ่งมั่นในการท าหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้  เกี่ ย ว กั บ วิ ช า ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนาและสามารถเล่าเรียนวิชาการ
ทางด้านการประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาต่างๆ 
ตอบสนองความต้องการของสังคม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
และพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและความเป็นสากล  อีกทั้ งจะท า
หน้าที่ เป็นแหล่งให้บริการความรู้ เกี่ยวกับกับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามวลมนุษย์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ปรับปรุงและแก้ไข 

วตัถปุระสงค์ของหลักสตูร 
    ๑.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และ
เชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์  และวิจัยวิชาการด้านพระ
พระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 
    ๒.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา                
    ๓.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิต 
 
 

วตัถปุระสงค์ของหลักสตูร 
๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และ

เชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์  และวิจัยวิชาการด้านพระ
พระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 
          ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นผู้น าสังคมไทยและสังคมโลก ด้าน
จิตใจและปัญญา                     
          ๓.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และพัฒนาชีวิตในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ปรับปรุงและแก้ไข 
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ตารางเปรยีบเทยีบการปรับปรงุของหลักสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

หลักสตูร พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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ตารางเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูรสาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๕  กบั   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหต ุ

๑.หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  ๓๐   หนว่ยกติ 
   ๑.๑ วิชาบังคับ         ๑๘      หน่วยกิต 
   ๑.๒ วิชาเลือก          ๑๒      หน่วยกิต 
๒.หมวดวชิาเฉพาะ    ๑๐๔     หนว่ยกติ 
   ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา    
                             ๓๐   หน่วยกิต 
   ๒.๒  วิชาเฉพาะด้าน        
                            ๗๔   หน่วยกิต               
       ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์   
                            ๑๐   หน่วยกิต 
      ๒.๒.๒  วิชาเอก   ๔๖   หน่วยกิต 
                  ๑) วิชาบังคับ ๓๖   หน่วยกิต 
                  ๒) วิชาเลือก  ๑๐   หน่วยกิต 
        ๒.๒.๓  วิชาโท         ๑๘ หน่วยกิต 
๓.หมวดวชิาเลือกเสร ี     ๖ หนว่ยกติ 
            รวม     ๑๔๐      หนว่ยกติ 

๑.หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   ๓๐ หนว่ยกติ 
   ๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘     หน่วยกิต 
   ๑.๒  วิชาเลือก     ๑๒     หน่วยกิต 
๒.หมวดวชิาเฉพาะ         ๑๐๔     หนว่ยกิต 
   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
                                  ๓๐   หน่วยกิต 
   ๒.๒ วิชาแกน               ๓๓   หน่วยกิต 
    ๒.๓ วิชาเฉพาะด้าน       ๓๒   หน่วยกิต 
   ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขา  ๙   หน่วยกิต 
๓.หมวดวชิาเลือกเสร ี    ๖        หนว่ยกติ 
       รวม           ๑๔๐    หนว่ยกติ 

ปรับโครงสร้าง
หลักสูตรจาก
โครงสร้างวิชา 
เอก-โท เป็น

โครงสร้างวิชา 
เอกเดี่ยว 

และปรับเปลี่ยน
กลุ่มวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะ 
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ตารางเปรยีบเทยีบหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) กบั  (หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๐) 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 

หมายเหต ุหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน ๓๐ หนว่ยกติ 
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาจ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน ๓๐ หนว่ยกติ 
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาจ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วชิาบงัคบั   ๑๘  หนว่ยกติ วชิาบงัคบั   ๑๘  หนว่ยกติ 
๐๐๐ ๑๐๑  มนษุย์กบัสงัคม   
(Man and Society)      ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมา
เกี่ ย ว กั บ ม นุ ษ ย์ กั บ สั ง ค ม  ต าม ห ลั ก ก า ร ท า ง
สังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม 
สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและ
สันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม             
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี  

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

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทัว่ไป  
(General Law)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ าค วาม รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย ว กั บ
กฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน 
กฎหมายเอกชนที่ เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่
พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดบัอดุมศกึษา    
(Technique of  Higher Learning)  (๒)(๒-๐-๔) 
                 ศึ ก ษ า เ ท ค นิ ค ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต วิธี
แสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

เปลี่ยน 
แปลง 

หน่วยกิต
และแก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรชัญาเบื้องต้น  
(Introduction to Philosophy) ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาความหมายและขอบเขตของ

๐๐๐ ๑๐๘  ปรชัญาเบื้องต้น  
(Introduction to Philosophy)   ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาความหมายและขอบเขตของ

คงเดิม 
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ปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของ
ปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก
และปรัชญาตะวันตก 

ปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของ
ปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก
และปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทัว่ไป    
(General  Religions)            ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ 
ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 
หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็น
สากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความ
ร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทัว่ไป  
(General  Religions)            ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ 
ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 
หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็น
สากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความ
ร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

คงเดิม 

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

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

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

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

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

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๙    คณติศาสตรเ์บือ้งตน้ 
(Basic  Mathematics)     ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  
ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่า
ความจริง  การสมมูลกัน   การให้ เหตุผล  เซต  
ความหมายเซต  ประเภทเซต   เซตย่อย  การเท่ากัน

๐๐๐ ๑๓๙    คณติศาสตรเ์บือ้งตน้  
(Basic  Mathematics)         ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  
ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่า
ความจริง  การสมมูลกัน   การให้ เหตุผล  เซต  
ความหมายเซต  ประเภทเซต เซตย่อย  การเท่ากัน

คงเดิม 
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ของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  
และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  
คุณ สมบั ติ ขอ งจ าน วนจริ ง  สมการ  อสมการ                     
ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  
แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การ
บวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 

ของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  
และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  
คุณ สมบั ติ ของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ                    
ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  
แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การ
บวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส    แมตริกซ์ 

๐๐๐ ๒๑๐    ตรรกศาสตรเ์บื้องตน้ (Introduction 
to Logic)           (๒)(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต ค าที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  
ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ 
ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาที
แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจาก
บทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือ
ในสูตรอ่ืน ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา
ของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก   กับตรรกศาสตร์ตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๒๑๐    ตรรกศาสตรเ์บื้องตน้ (Introduction 
to Logic)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต ค าที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  
ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ 
ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉา
วาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผล
จากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตร
หรือในสูตรอ่ืน ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณ
วิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่ างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก   กับตรรกศาสตร์ตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

เปลี่ยน 
แปลง

หน่วยกิต 

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

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

คงเดิม 

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

๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกบัการปกครองของไทย(Thai 
Politics and Government) ๒(๒-๐-๔)        
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง
และการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง
ของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของ
ไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัด
ระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนา
กับการเมืองการปกครองของไทย 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชวีติประจ าวนั               
(Economics  in  Daily  Life) ๒(๒-๐-๔) 
         ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  
ป ราก ฏ การณ์ ท าง เศ รษ ฐกิ จที่ เกิ ด ขึ้ น ใน ชี วิ ต  
ประจ าวันรูปแบบต่ าง ๆ  ของระบบ เศรษฐกิ จ           
การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตรา
และสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จจุบั น ใน เรื่ องที่ เกี่ ยวข้องเป็ นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชวีติประจ าวนั              
(Economics  in  Daily  Life)       ๒(๒-๐-๔)  
       ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  
ป รากฏการณ์ ทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ น ในชี วิ ต  
ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การ
ท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและ
สถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่องที่ เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 
คงเดิม 

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

๐๐๐ ๑๐๕  มนษุย์กบัสิง่แวดล้อม  
(Man  and  Environment)      ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวกับ
มนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ลั ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๖     เหตุการณโ์ลกปจัจุบนั    
(Current World Affairs)   ๒(๒-๐-๔) 
   ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก
ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมื อและความขัดแย้ งที่ เกิ ดขึ้น ในสั งคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือ
ของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๖     เหตุการณโ์ลกปจัจุบนั    
(Current World Affairs)            ๒(๒-๐-๔) 
  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
โลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความ
ร่วมมื อของชาวพุทธใน เวที โลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
โลกปัจจุบัน  

คงเดิม 

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

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาองักฤษเบื้องต้น   
(Basic English)            ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า ก ฎ เก ณ ฑ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) 
ก า ร ใช้ บุ ร พ บ ท  (P re p o s it io n ) สั น ธ า น 
(Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการ
อ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยค
และค าศัพท์ต่าง ๆ 

 
 

คงเดิม 

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

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

๐๐๐ ๑๑๘     ภาษาสนัสกฤตเบือ้งตน้   
(Basic Sanskrit )    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต 
อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลง
อั ก ษ รแ ล ะ เสี ย ง  ก าร เขี ย น  ก า ร อ่ าน ค า ศั พ ท์ 
ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระ
การันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล
และแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่
ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๘     ภาษาสนัสกฤตเบือ้งตน้   
(Basic Sanskrit )              ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต 
อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลง
อักษรและเสี ย ง การ เขี ยน  การ อ่านค าศั พท์ 
ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์
สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูป
เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่ เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

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

๐๐๐ ๑๑๙    ภาษาสนัสกฤตชัน้สงู   
(Advanced  Sanskrit)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนาม
ศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ 
อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาต
กรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาว
วาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก 
ประโยคค าถาม ประโยคปฏิ เสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องตน้       
(Basic Thai)                       ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียง
สระ  หน่ วยเสียงวรรณยุกต์   หน่ วยค า  ระบบ
ไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการ
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟั งค าสั่ ง  ค า
บรรยาย   จดบันทึกเรื่องที่ฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้ อ่ืน  
บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค า
ที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องตน้       
(Basic Thai)                       ๒(๒-๐-๔) 
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วย
เสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  ระบบ
ไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการ
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย  ฟังค าสั่ ง ค า
บรรยาย  จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อ่ืน  
บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้ ง
ค าท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

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

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

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๘    ภาษาจนีเบื้องตน้   
(Basic Chinese)     ๒(๒-๐-๔)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่อง
ระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                  

๐๐๐ ๑๒๘    ภาษาจนีเบื้องตน้   
(Basic Chinese)                  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่อง
ระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                    

คงเดิม 

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

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

คงเดิม 

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

๐๐๐ ๑๓๐    ภาษาญีปุ่น่เบือ้งตน้    (Basic  
Japanese)            ๒(๒-๐-๔)          
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ใน
เรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึก
การอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                             

คงเดิม  

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

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญีปุ่่นชัน้สงู    
(Advanced  Japanese)           ๒(๒-๐-๔)    
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                          

คงเดิม 

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

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

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

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

คงเดิม 

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

 
 

ตัดออก 

๐๐๐ ๒๑๑  วฒันธรรมไทย   
(Thai Culture)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื้ อหาของ
วัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ
ต่อวัฒนธรรมไทย 

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

คงเดิม 

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

๐๐๐ ๒๑๒  มนษุย์กบัอารยธรรม   
(Man and Civilization)        ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการ
ของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกใน
ยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ ก่อให้ เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่าง   อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และ
อิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

คงเดิม  

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

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

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

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

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร์และ เทค โน โลยี
ส า ร ส น เท ศ    ( Introduction to Computer and 
Information  Technology)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภ าษาคอมพิว เตอร์   ซอฟต์ แวร์ป ระเภทต่ างๆ  
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ต
และเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของ
ระบบ  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๒๔๒  พืน้ฐานคอมพวิเตอรแ์ละ เทคโนโลยี
สารสนเทศ    (Introduction to Computer and 
Information  Technology)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึ ก ษ า บ ท บ า ท ข อ ง เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
ระบบดิจิทั ล  ภาษาคอมพิวเตอร์   ซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบ
การประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
ระบบ  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและ
การสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัย
คุกคามและความมั่นคงของระบบ  จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์ 

คงเดิม 

 ๐๐๐ ๒๖๔  สนัติศกึษา   
(Peace  Education)                  ๒(๒-๐-๔)   
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วย
แนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก 
ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่าน
ความขัดแย้งและความรุนแรง  อีกทั้งพัฒนาทักษะ
ในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้

เพ่ิมเติม
รายวิชา 
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เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการ
ฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่าง
สันติสุข 

 ๐๐๐ ๒๖๕  หลักธรรมาภิบาล  
(Good  Governance)               ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ 
ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คอื 
หลักนติิธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนรว่ม หลักความรบัผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า 
 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผูน้ า  
(Leadership)                         ๒(๒-๐-๔)                                             
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและ
บทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร 
ผู้น ากับความเห็นที่ ถูกต้องดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ น า  วิสั ยทั ศน์ ผู้ น า  ผู้ น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้
ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น า
ในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น า
ของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
ทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและ
ชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 
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ตารางเปรยีบเทยีบวชิากลุม่พระพทุธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕  กบั  หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หมวดวชิาแกนพระพทุธศาสนา   
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

หมวดวชิาแกนพระพทุธศาสนา   
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

หมายเหต ุ

ก. กลุม่วชิาภาษาบาล ี ๖  หนว่ยกติ ก. กลุม่วชิาภาษาบาลแีละพุทธศาสนา  ๑๔  หนว่ย
กิต 

๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี           ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์          ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์ ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
ข. กลุม่วชิาพระพุทธศาสนา  ๒๔ หนว่ยกติ ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก  ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก  ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก  ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก    ๒(๒-๐-๔) ข. กลุม่วชิาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หนว่ยกติ  
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

 ๒(๒-๐-๔) 
ย้ายกลุ่มวิชา 

๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ        ๒(๒-๐-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
ย้ายกลุ่มวิชา 

๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) ค. กลุม่วชิาวปิสัสนาธรุะ  ๔   หนว่ยกติ  
๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
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๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
                                                    ๒ (๒-๐-๔) 

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

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

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

 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    ๑(๑-๒-๔) ย้ายกลุ่มวิชา 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวชิาหมวดวชิาแกนพระพทุธศาสนา 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ค าอธบิายรายวชิาหมวดวชิากลุม่พระพทุธศาสนา 
 (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

หมายเหต ุ

วชิาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐   หนว่ยกติ 
 นิ สิ ต ทุ ก ค ณ ะ ต้ อ ง ศึ ก ษ า วิ ช า แ ก น
พระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่ มวิชาภาษาบาลี  ๖  หน่ วยกิต  และกลุ่ มวิชา
พระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละ
สาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก 
๑๐ หน่วยกิต 

วชิากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐   หนว่ยกติ 
         นิ สิ ต ทุ ก ค ณ ะ ต้ อ ง ศึ ก ษ า วิ ช า ก ลุ่ ม
พระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่ มวิชาภาษาบาลี  ๖  หน่วยกิต และกลุ่ มวิชา
พระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละ
สาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก 
๑๐ หน่วยกิต 

ปรับแก้ไข 
กลุ่มวิชา 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดบีาล ี(Pali Literature)  
                                                   ๒(๒-๐-๔) 
                 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา โยชนาและปกรณ์วิ เสส วรรณกรรมบาลีใน
ประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อ
สังคมไทย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดบีาล ี(Pali Literature)                  
                                               ๒(๒-๐-๔) 
             ศึกษาประวัติความหมายประเภทและ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีใน
ประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อ
สังคมไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ์ (Pali Grammar)                   
                                                   ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐาน
กรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษร
ด้วยสนธิกิริโยปกรณ์   ประเภทและวิธีแจกค านาม  
สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต นามกิตก์  กิริยา
กิตก์  สมาสและตัทธิต 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ์ (Pali Grammar)                    
                                                ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐาน
กรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษร
ด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  
สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต  นามกิตก์  กิริยา
กิตก์  สมาสและตัทธิต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๖  แตง่แปลบาล ี     ๒(๒-๐-๔) 
           (Pali Composition and Translation) 
           ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถ

๐๐๐ ๑๔๖  แตง่แปลบาล ี             ๒(๒-๐-๔) 
  (Pali Composition and Translation) 
        ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถ

คงเดิม 
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และโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ 
การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือ
ที่ก าหนด 

และโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ 
การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจาก
หนังสือที่ก าหนด 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปฎิกศกึษา     ๒(๒-๐-๔) 
(Tipitaka Studies)         
      ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหา
สาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมา
ของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปฎิกศกึษา        ๒(๒-๐-๔) 
(Tipitaka Studies)          
    ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหา
สาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถ
กถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลาย
ลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความ
เป็นมาของพระไตรปิฎก  ในประเทศไทย  และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวนิยัปฎิก  (Vinaya Pitaka)                  
                                                  ๒(๒-๐-๔) 
        ศึ กษ าประวัติ  ความ เป็ น มา  ความหมาย 
โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถา
และฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวนิยัปฎิก  (Vinaya Pitaka)                     
                                                ๒(๒-๐-๔) 
       ศึ กษ าประวัติ  ความ เป็ น มา  ความหมาย 
โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถา
และฎี กาประกอบ  และประโยชน์ ที่ ได้ รับจาก
การศึกษาพระวินัยปิฏก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสตุตนัตปฎิก            ๒(๒-๐-๔) 
(Suttanta Pitaka )           
       ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม เป็ น ม า  
ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือก
ศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  
มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็น
ส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆ
นิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  
และขุททกนิกาย   โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสตุตนัตปฎิก          ๒(๒-๐-๔) 
(Suttanta Pitaka )              
       ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม เป็ น ม า  
ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือก
ศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  
มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็น
ส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆ
นิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย 
และขุททกนิกาย   โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภธิรรมปฎิก       ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร้างของพระอภิ ธรรมปิฎก  เนื้ อหาสาระ  
ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  
โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  
รูป   และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกา
ประกอบ     

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภธิรรมปฎิก        ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม เป็ น ม า 
ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหา
สาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  
คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  
เจตสิก  รูป  และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏี
กาประกอบ     

คงเดิม 
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๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏบิัต ิ๑     (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความ เป็ นมา ความหมาย  
หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบั ติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนา
ภูมิ  ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้   ได้แก่   
ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ 
วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  
ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏบิัต ิ๑  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  
หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนา
ภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้   ได้แก่   
ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  
ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   
 
 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๒      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
      ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   และอานา
ปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบ
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ 
ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ 
นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๒   ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
      ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   และอา
นาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้ง
แบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่
ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ 
๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ 
ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๓   (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับ
อินทรีย์  ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  วิปัลลาส   ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๓  (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการ
ปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๔     ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน 
การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้
ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๔    ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน 
การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควร
รู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

คงเดิม 
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๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๕     (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูป
นามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๕  (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของ
รูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ 
ได้แก่  โพธิปั กขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ วิปั สสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๖     ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
        ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏ
ฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๖   ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
        ศึกษาหลักการและวิ ธีการปฏิบั ติ
วิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติ
ปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการ
บรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคค ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ 
นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๗      ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
      ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ก ร ร ม ฐ า น 
สภ าวธรรมที่ เกิ ด ดั บ ใน ขณ ะ   ป ฏิ บั ติ ฯ  วิ ธี แ ก้
สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบั ติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด  
ส่งและสอบอารมณ ์ 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๗   ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
      ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ก ร ร ม ฐ า น 
สภ าวธรรมที่ เกิ ดดั บ ในขณ ะ   ปฏิ บั ติ ฯ  วิ ธี แก้
สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด  
ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวตัิพระพุทธศาสนา  
       (History of Buddhism)             ๒(๒-๐-๔) 
                    ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่น
ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ก า ร แ ย ก นิ ก า ย ข อ ง
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้า
ไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการ
และองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุค
ปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๑๕๘  ประวตัิพระพุทธศาสนา  
     (History of Buddhism)              ๒(๒-๐-๔) 
                    ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส น า
พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญ
และลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกาย
ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
พระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ 
รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพธิกีรรมพระพุทธศาสนา                        
(Buddhist Festival and Traditions)   ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาล

๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพธิกีรรมพระพุทธศาสนา                           
(Buddhist Festival and Traditions)   ๒(๒-๐-๔) 
 
               ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทาง

คงเดิม 
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และพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย  
    (Thai Sangha Administration)       ๒(๒-๐-๔) 
                 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ 
กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  
การประยุกต์   การปกครองและการบริหารในปัจจุบัน
ส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไ์ทย   
         (Thai Sangha Administration)  ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึ กษ าพั ฒ น าการของระบ บการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  
ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญ
ของคณะสงฆ์  การประยุกต์การปกครองและการ
บริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   
                 (Dhamma in English)     ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา
ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ใน
ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
               (Dhamma in English)    ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา
ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ใน
ภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนเิทศ                   
      (Dhamma Communications)      ๒(๒-๐-๔) 
                 ศึ กษ าหลั กการและวิ ธี ก ารเผยแ ผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่
ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด     การ
เทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการ
ใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนเิทศ                
     (Dhamma Communications)     ๒(๒-๐-๔) 
                 ศึกษาหลั กการและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูด
และการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวจิยัและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา                               
(Research and  Literary Works on Buddhism)    
                                                 ๒(๒-๐-๔) 

                     ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ น่ าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของ              
พญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  
กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคล          
วิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา      
วชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส        
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส  ญาณวโร)  
พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัย

๐๐๐ ๒๖๓  งานวจิยัและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา                             
(Research and  Literary Works on Buddhism) 
                                                ๒(๒-๐-๔) 
                  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิ
ไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์
มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จ
พระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส   แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส  กรรมทีปนีของ
พระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของ
อาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและ

คงเดิม 
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และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิา หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
หลกัสตูรพุทธศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕  กบั  หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น ๗๔ หนว่ยกติ           หมวดวชิาเฉพาะดา้น     ๗๔   หนว่ยกติ       จดักลุม่ใหม ่

 วชิาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๓   หนว่ยกติ  

๑๐๑ ๓๐๖  หลกัพุทธธรรม              
          (Principles of Buddhism)   ๓ (๓-๐-๖)  
          ศึ ก ษ า ห ลั ก พุ ท ธ ธ ร ร ม ที่ ส า คั ญ ใ น
พระไตรปิฎก เน้นอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เบญจขันธ์  
ไตรลักษณ์ โพธิปักขิยธรรม  กรรม   สังสารวัฏและ
นิพพานโดยใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ  

๑๐๑ ๓๐๖  หลกัพุทธธรรม           
       (Principles of Buddhism)  ๓ (๓-๐-๖)          
ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก เน้น
อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เบญจขันธ์  ไตรลักษณ์ 
โพธิปักขิยธรรม  กรรม   สังสารวัฏและนิพพาน
โดยใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ   

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 

๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรชัญาเถรวาท          
     (Theravada Buddhist Philosophy)   
                                           ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และ

๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรชัญาเถรวาท      
 (Theravada Buddhist Philosophy)  
                                          ๓ (๓-๐-๖)
 ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ 

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 
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สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  
เปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก 

และสุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  
เปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก 

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

ศึกษาความหมาย ประวัติ  โครงสร้าง 
หลักธรรมส าคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมส าคัญ 
แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  
อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาไทย 

๑๐๑ ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา                                 
          (Dhammapada Studies)  ๓ (๓-๐-๖)
 ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง 
หลักธรรมส าคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมส าคัญ 
แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  
อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาไทย 

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 

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

       ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและ
หลักธรรมส าคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของวิ
สุทธิมรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและ
วิถีชีวิตไทย 

๑๐๑ ๓๐๙  วสิทุธมิัคคศึกษา   
        (Visuddhimagga Studies)  ๓ (๓-๐-๖) 
         ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและ
หลักธรรมส าคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของวิ
สุทธิมรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
และวิถีชีวิตไทย  

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 

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

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศ
ศาสตร์ ค าสอนส าคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ  
วิธีการสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก  และ
จริยธรรมกับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

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

       ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศ
ศาสตร์ ค าสอนส าคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ  
วิธีการสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก  และ
จริยธรรมกับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

 
ย้ายกลุ่มวิชา 

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

  ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของมหายานใน
อินเดีย การเผยแผ่มหายานเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ 
หลักธรรม  พิธีกรรม และนิกายส าคัญของมหายาน 

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

 
ย้ายกลุ่มวิชา 

๑๐๑ ๔๑๓   พทุธศลิปะ  (Buddhist Arts)  
                                              ๓ (๓-๐-๖) 
           ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย 
และคลื่นพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย  ซึ่ง
สัมพันธ์กับสกุลศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุล
ศิลปะในประเทศไทย  ทั้ งด้ านประติ มากรรม 
จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ
และความงามจากพุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยโดยอาศัยพุทธลักษณะ   

๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศลิปะ (Buddhist Arts)  
                                            ๓ (๓-๐-๖) 
        ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย 
และคลื่นพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย  ซึ่ง
สัมพันธ์กับสกุลศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุล
ศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านประติมากรรม 
จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทาง
วัตถุและความงามจากพุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยโดยอาศัยพุทธลักษณะ    

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 
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๑๐๑ ๔๑๔   ธรรมะภาคภาษาองักฤษชัน้สงู       
    (Dhamma in Advance English)  ๓ (๓-๐-๖)  
           ศึ ก ษ าห นั งสื อ ธ ร รม ะที่ ป ร าช ญ์ ท า ง
พระพุทธศาสนาได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษตามที่
ก าหนดให้ 

๑๐๑ ๔๑๔   ธรรมะภาคภาษาองักฤษชัน้สงู       
 (Dhamma in Advance English)  ๓ (๓-๐-๖)              
      ศึ ก ษ า ห นั ง สื อ ธ ร ร ม ะ ที่ ป ร า ช ญ์ ท า ง
พระพุทธศาสนาได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษตามที่
ก าหนดให้ 

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 

๑๐๑ ๔๑๕   จติวทิยาในพระไตรปฎิก     
           (Psychology in Tipitaka)    ๓ (๓-๐-๖)  
      ศึ ก ษ า ค า ส อ น เรื่ อ ง จิ ต แ ล ะ เจ ต สิ ก ใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับเรื่องจิตวิทยาตะวันตก
ปัจจุบัน พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และ
การพัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา 

๑๐๑ ๔๑๕   จติวทิยาในพระไตรปฎิก        
      (Psychology in Tipitaka)    ๓ (๓-๐-๖) 
        ศึกษาค าสอนเรื่องจิตและเจตสิกใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับเรื่องจิตวิทยา
ตะวันตกปัจจุบัน พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนว
จริต ๖ และการพัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา 

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 

๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอสิระทางพระพุทธศาสนา                                 
     (Independent Study on Buddhism)                                   
                                             ๓ (๓-๐-๖  

        ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้
ในกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบ
และควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอสิระทางพระพุทธศาสนา                          
      (Independent Study on Buddhism) 
                                          ๓ (๓-๐-๖) 
       ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้
ในกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบ
และควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
 
ย้ายกลุ่มวิชา 

๑๐๑ ๔๑๗   สมัมนาพระพุทธศาสนา   
         (Seminar on Buddhism)  ๓ (๓-๐-๖)  
       ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการ
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็น
ต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงาน
ประกอบการสัมมนา 

๑๐๑ ๔๑๗  สมัมนาพระพุทธศาสนา   
     (Seminar on Buddhism)  ๓ (๓-๐-๖) 
    ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการ
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็น
ต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงาน
ประกอบการสัมมนา  

ย้ายกลุ่มวิชา 

 วชิาเฉพาะด้าน    ๓๒   หนว่ยกติ 
 

 

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

     ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการ
แส ว งห าค วาม จ ริ งขอ งพ ระ พุ ท ธศ าส น ากั บ
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎี
วิวัฒนาการ  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม
ฟิสิ กส์  และทัศนะของนั กวิทยาศาสตร์ที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและพระพุทธศาสนา 

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

ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยา
ของพระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระ
โพธิสัตว์ ค าสอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตร
ลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรม
ส าคัญของนิกายทั้งสอง 

 
 
 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสงัคมสงเคราะห ์                     
     (Buddhism and Social Works)   ๒(๒-๐-๔) 
     ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคม

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

 
 

คงเดิม 
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สงเคราะห์  หลักการ  รูปแบบ และวิธีการสังคม
สงเคราะห์ในพระไตรปิฎก  เน้นพระจริยาของ
พระพุทธเจ้า บทบาทและความส าคัญของพระสงฆ์
ในการสังคมสงเคราะห์ 

คือ อักษรเทวนาครี  สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษร 
ธรรมล้านนา และอักษรโรมัน  ให้สามารถอ่านออก 
เขียนได ้

 ๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก       
          (Education in Tipitaka)    ๒(๒-๐-๔) 
     ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ข อ บ ข่ า ย ข อ ง
ศึกษาศาสตร์ ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรม
ส าคัญในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับการศึกษา บูรณา
การโดยเน้นเป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา 
กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร และ
โยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรม
แลจริยธรรมของครู 

เพ่ิมรายวิชา/ 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 ๑๐๑ ๓๒๑  ชาดกศึกษา    (Jataka  Studies) 
                                            ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏ
ในชาดก อิทธิพลของชาดกที่มีต่อวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิถีชีวิต 

เพ่ิมรายวิชา 
/รหัสเดิม 
/เนื้อหาเดิม 

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

        ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ ได้รับ อิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และศิลปวัฒนธรรม 

๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภมูิปัญญาไทย         
(Buddhism and Thai Thoughts)  ๒(๒-๐-๔) 
        ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และศิลปวัฒนธรรม 

คงเดิม 

๑๐๑ ๓๒๓   พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบนั              
 (Buddhism in Temporary World)    ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอ่ืน 
ๆต่อพระพุทธศาสนา  อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ที่ มี ต่ อสั งคม โลก   และบ ทบาทขององค์ ก าร
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

๑๐๑ ๓๒๓   พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบนั              
(Buddhism in Temporary World)  ๒(๒-๐-๔) 
     ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนา
อ่ืน ๆต่อพระพุทธศาสนา  อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก  และบทบาทของ
องค์การพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

คงเดิม 

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

    ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและ
แปลหนังสือ ต ารา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของ
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
 

๑๐๑ ๓๒๔   ชวีติและผลงานของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา                 
   (Life  and Works of Buddhist Scholars) 
                                              ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและ
แปลหนังสือ ต ารา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของ
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน 

คงเดิม 
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๑๐๑ ๓๒๕ พทุธธรรมกบัสงัคมไทย      
 (Buddhadhamma and Thai Society)  
                                             ๒(๒-๐-๔) 
       ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมไทย ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรม
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม แนวโน้มความเชื่อและการ
ปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน และการวิจารณ์
พระพุทธศาสนาของนักคิดไทยสมัยใหม่ 
 

  
 

ตัดออก 

๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนเิวศวิทยา                   
        (Buddhism nd Ecology)    ๒(๒-๐-๔) 

      ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา  
หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกท่ีเกี่ยวกับ
นิเวศวิทยา  เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม มนุษย์กับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์ 
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

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

ศึกษาความหมายและขอบข่ ายของ
นิเวศวิทยา  หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกที่
เกี่ยวกับนิเวศวิทยา  เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับระบบนิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ แนว
ทางการอนุรักษ์และระบบนิเวศวิทยา 

  
 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๑ ๔๐๔  ธรรมประยุกต ์  (Applied Dhamma) 
                                               ๒(๒-๐-๔) 
         ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาชีวิต
และสังคม 

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

           ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้และบูรณาการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แก้ปัญหาชีวิตและสังคม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพ่ือบูรณาการ 

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

    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์  
จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป  รวมทั้งศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        

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

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของ
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทาง
เศรษฐศาสตร์  จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ต าม แ น วห ลั ก ธ ร รม ท างพ ระ พุ ท ธศ าส น า 
เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์กับ
เศรษฐศาสตร์ทั่ ว ไป   รวมทั้ งศึ กษ าปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

คงเดิม 
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 ๑๐๑ ๔๒๗  รฐัศาสตรใ์นพระไตรปฎิก  
  (Political Science in Tipitaka)   ๒ (๒-๐-๔) 

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของ
รัฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทาง
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก รูปแบบ วิธีการปกครอง
ตามแนวนิติรัฐ หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมของ
ผู้บริหาร เปรียบเทียบ ประยุกต์และบูรณาการ
รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป 

เพ่ิมรายวิชา/ 
ปรับเนื้อหา 
รายวิชา 
บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 

๑๐๑ ๔๓๐   พระพุทธศาสนากบัสทิธิมนษุยชน        
   (Buddhism and Human Rights) ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากล
ว่ าสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน  รั ฐ ธ รรมนู ญ ขอ งไท ยและ
พระราชบัญญัติของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ  
 

๑๐๑ ๔๓๐   พระพุทธศาสนากบัสทิธิมนษุยชน        
 (Buddhism and Human Rights)   ๒(๒-๐-๔) 
      ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญา
สากลว่าสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและ
พระราชบัญญัติของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนของนานา
อารยประเทศ  

 
 

คงเดิม 

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

พระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนา
มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑๐๑ ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยัง่ยนื           
(Buddhism and Sustainable Development) 
                                   ๒(๒-๐-๔) 
       ศึกษาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนามนุษย์ 
สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
 

คงเดิม 

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

ศึกษาโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของ 
มังคลัตถทีปนี อิทธิพลของมังคลัตถทีปนีที่มีต่อ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 

เพ่ิมรายวิชา 
/เนื้อหาเดิม 
 

 ๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                                                       
 (Buddhism  and  Health  Care ) ๒(๒-๐-๔) 
           ศึกษาความหมายและขอบข่าย
สาธารณสุขศาสตร์ทั้งการแพทย์สมัยใหม่และ
การแพทย์แผนไทย ค าสอนในพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาท่ีเกี่ยวกับเรื่องโรค    การบริโภคปัจจัย 
๔  การบริหารร่างกาย  การรักษาพยาบาล  การ
พักผ่อน  และและการดูแลสุขภาพจริยธรรมของผู้
รักษาพยาบาล 

เพ่ิมรายวิชา/ 
แก้ไขเนื้อหา
บางส่วน 
บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 
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 ๑๐๑  ๔๓๘  มลินิทปญัหาศกึษา     
            (Milindapanha  Studies) ๒(๒-๐-๔) 
  ศึกษาความเป็นมาของมิลินทปัญหา  
เนื้อหาสาระ  ส านวนภาษาวิธีการตอบปัญหาและ
แนวคิดทางปรัชญา 

เพ่ิมรายวิชา 
/เนื้อหาเดมิ 

 
 

วิชาเลือกเฉพาะสาขา   ๙ หน่วยกิต 
 

 

๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน       
(Comparision between Theravada and 
Mahayana)                                  ๒(๒-๐-๔) 
       ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของ
พระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์ 
ค าสอน เรื่ อ งธรรมกาย  ทศบารมี  ไต รลั กษ ณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของ
นิกายทั้งสอง 

๑๐๑ ๓๑๘  เปรยีบเทยีบเถรวาทกบัมหายาน
(Comparision between Theravada and 
Mahayana)                            ๓(๓-๐-๖) 
       ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของ
พระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์ 
ค าสอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์  
ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของ
นิกายทั้งสอง 

ปรับเป็น 
๓ หน่วยกิต 

๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปฎิก      
               (Tipitaka Scripts)      ๒(๒-๐-๔) 
        ศึกษาอักษรต่าง ๆ  ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก 
คือ อักษรเทวนาครี  สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษร 
ธรรมล้านนา และอักษรโรมัน  ให้สามารถอ่านออก 
เขียนได้ 

๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปฎิก   
       (Tipitaka Scripts)              ๓(๓-๐-๖) 
      ศึกษาอักษรต่าง ๆ  ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก 
คือ อักษรเทวนาครี  สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษร
ธรรมล้านนา และอักษรโรมัน  ให้สามารถอ่านออก 
เขียนได ้

เนื้อหาเดิม/ 
ปรับเป็น 
๓ หน่วยกิต 

๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสนัตภิาพ    

                 (Buddhism and Peace)  ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการ
สังฆสามัคคี  และใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทาง
ตะวันตกมาเทียบเคียง 

๑๐๑ ๔๒๙    พระพทุธศาสนากบัสนัตภิาพ                                                       

          (Buddhism and Peace)  ๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธ 

ศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบ
และวิธีการสังฆสามัคคี  และใช้แนวคิดเรื่อง
สันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 

เนื้อหาเดิม/ 
ปรับเป็น 
๓ หน่วยกิต 

 

 
 

 
ตารางเปรยีบเทยีบ หมวดวิชาเลอืกเสรี สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ กบั หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
หลักสตูรปรบัปรงุ ๒๕๕๕ หลักสตูรปรบัปรงุ ๒๕๖๐ หมายเหต ุ
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     หมวดวชิาเลือกเสร ี ๖  หนว่ยกติ  
     นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอก- โท       
ต้ อ งศึ กษ ารายละ เอี ย ดต่ า งๆที่ เปิ ด ส อน ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
วิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดย
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา      

     หมวดวชิาเลือก  ๖  หนว่ยกติ       
     นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอกเดี่ยว      

ต้องศึกษารายวิชาในสาขาต่างๆ ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชา
เลื อก จ านวน ไม่ น้ อยกว่ า ๖  หน่ วยกิ ต   โดย
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา          

เลือกรายวิชาที่เป็น
ศาสตร์สมัยใหม่
และสามารถบูรณา
การน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตในยุค
ปัจจุบัน 
๓ รายวิชา 
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ภาคผนวก  ค 

 
ขอ้บังคบั ประกาศ ระเบยีบ 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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-------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเห็นสมควรออก   ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒   เมื่อ
วันที่   ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๔๒   จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้ :- 

บททัว่ไป 

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

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

ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
   “นิสิต”ิิหมายถึง  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
          ๖.๑  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณร 
            ๖.๑.๑ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือ 
   ๖.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค  และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   หรือ 
           ๖.๑.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระ

ปริยัติธรรมสามัญศึกษา  หรือ 
            ๖ .๑ .๔ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับ 

ประกาศนียบัตรอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองและเมื่อได้รับ การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว 
ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  หรือ 

     ๖.๑.๕  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม  ผู้ส าเร็จการศึกษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าและสอบได้นักธรรมชั้นเอก  และได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

   ๖.๑.๖  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับปริญญา ตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 

   ๖.๑.๗  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรค ใน
การศึกษา 

   ๖.๑.๘ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความ 
ประพฤติหรือวินัย 

  ๖.๒  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่  โดย พิจารณาแต่งตั้งคณะ 

กรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา 
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ข้อ ๘  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได้   ทั้งนี้   โดยคณะกรรมการ ประจ า
คณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษามีมติเห็นชอบ 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษามีอ านาจพิจารณา 
เทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาแล้ว  พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขและจ านวนหน่วยกิตที่จะ ต้องศึกษา
ในสาขาวิชาที่ผู้นั้นขอเข้าศึกษา  ทั้งนี้  จะต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต  และมีเวลาศึกษา
อีกไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๙  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

 

หมวดที่ ๑ 

การจดัและวธิีการศึกษา 
ข้อ ๑๐  การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค(Semester Credit System)  โดย

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

หนึ่งภาคก็ได้  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์   แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา ให้เท่ากับ
ภาคปกติ  ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ 

ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ ากว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
และต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

ยกเว้นในกรณีข้อ  ๘  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

แต่ละรายวิชา 
ข้อ ๑๔  การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๔ .๑ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  และมีการเตรียม หรือ

การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเมื่อ

รวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแล้ว  นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน  โดยจะต้องมี
วิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละหลักสูตร 

ข้อ ๑๖  การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ หรือ
วิทยาลัยที่จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์ 

ข้อ ๑๗ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยส่งชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้กองทะเบียน
และวัดผล ทราบ ก่อน วันลงทะเบียน 
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ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หากคณะหรือวิทยาลัยจ าเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่ เพ่ิมขึ้น  
หรือไม่เปิดสอนรายวิชาใดที่ได้แจ้งไว้ก็ให้ด าเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจ า
คณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  และต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  ทั้งนี้   ต้องไม่เกิน ๑๕ 
วัน     นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์  ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่
จะขอย้ายจากคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย จะต้องมี
เวลาการศึกษาต่อเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๓  ภาคการศึกษา ปกติและต้องมีหน่วย
กิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า  ๖๐ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๙  การเทียบฐานะชั้นปีที่ของนิสิตให้มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นิสิต ลงทะเบียน
เรียนและสอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์พิจารณาและกระท าเมื่อสิ้นภาค การศึกษาปกติทุก
ภาค 

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

ศึกษาเป็นปีแรก  ซึ่งการจ าแนกสภาพจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่มเข้าศึกษา           
  กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งสภาพรอพินิจให้นิสิตที่มีสภาพเช่นนั้น และอาจารย์ ที่

ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 ข้อ ๒๑  การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา ต่อคณบดี

หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :- 
   ๒๑.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๒๑.๒ ได้รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควร

สนับสนุน 
   ๒๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง แพทย์มา

แสดงต่อมหาวิทยาลัย 
   ๒๑.๔  มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
              ในกรณีที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรือก่อนเปิดภาคการ ศึกษา  

นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้าภายใน ๗ วัน  นับจาก วันที่เปิดภาค
การศึกษา  และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภานภาพการเป็นนิสิตไว้  หากไม่ปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 

          อนึ่ง  ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หรือใน
ระหว่างภาคการศึกษา  นิสิตต้องยื่นค าร้องโดยเร็วที่สุดและจะต้อง มีเวลาเรียนโดยสม่ าเสมอ ในระยะก่อนการ
ยื่นค าร้องขอลาพัก  หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ถือว่าได้ผล
การศึกษาระดับ  F  เฉพาะรายวิชานั้นและให้น าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

ข้อ ๒๒ ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องขอลาพักใหม่ตามวิธีการ      
ดังกล่าวแล้ว 
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นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่น ค าร้องขอกลับ
เข้าศึกษา ต่อคณบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  หากไม่ปฏิบัติ
ตามจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น     เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุส าคัญและจ าเป็นที่ท าให้นิสิตผู้นั้นไม่อาจยื่นค าร้องขอ กลับเข้า
ศึกษาได้ทันตามก าหนดจะอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

ข้อ ๒๓   คณะหรือวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและ
รายชื่อนิสิต ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด 

 

หมวดที่ ๒ 

การขึ้นทะเบยีนเปน็นสิติ  การลงทะเบยีน  การเพิม่และการถอนรายวชิา 
 
ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   
   ๒๔.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่น ต่อกองทะเบียน

และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

  ๒๔.๒  ผู้ ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง 
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๗ วันหลังจากท่ีก าหนดไว้ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ 

  ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้ว  ต้องขึ้น ทะเบียน
เป็นนิสิตด้วยตนเอง  ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้   จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนได้   ทั้งนี้   ต้องท าให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน  นับจากวัน เปิดภาค
การศึกษา 

ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา  
  ๒๕.๑  นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงค์จะเรียนตามแบบฟอร์ม และ หลักเกณฑ์ที่

กองทะเบียนและวัดผลก าหนดไว้ 
  ๒๕.๒ ให้มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงจะลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา 
  ๒๕.๓    นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 

พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างช าระ(ถ้ามี)ให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์  และ
นิสิตจะได้รับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น 

  ๒๕.๔  นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล ก าหนด ให้ถือว่ามา
ลงทะเบียนช้า  ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งประกาศให้ทราบเป็น
คราว ๆ ไป 

  ๒๕.๕  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ ๗ 
วันแรกของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือคณะ กรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งระยะเวลาที่พ้นก าหนดนั้นไม่นานเกินสมควร  และต้อง ช าระค่าธรรมเนียม
ตามข้อ ๒๕.๔ 
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  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้  ถ้าเวลาเรียน นับจากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น  ก็ให้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนด้วย  แต่ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ 

  ๒๕.๖ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัย
เปิดท าการสอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ ได้ระบุไว้ในข้อ ๒๑ หากไม่ปฏิบัติ  ดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตทันที 

  ๒๕.๗   ถ้าไม่เกินก าหนด ๒ ปี  นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิต
ตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๕.๖ และข้อ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผู้นั้นกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ได้เมื่อมี
เหตุอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา 

     ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  รวมทั้งค่า ธรรมเนียมอ่ืน 
ๆ ที่ค้างช าระ (ถ้ามี) ด้วย 

ข้อ ๒๖  จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้  มีดังนี้ :- 
  ๒๖.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย

กิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะ  ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้  ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

  ๒๖.๒  นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ  ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน  ๖ หน่วยกิต 

  ๒๖.๓ นิสิตพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ลงทะเบียน รายวิชาตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๗    นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา  นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องยื่น ค า
ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ  ๒๘   การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
  ๒๘.๑  การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ 

ภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๒๘.๒  การขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน

เงื่อนไขและให้มีผล  ดังต่อไปนี้ :- 
    ๒๘.๒.๑  ถ้าขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
    ๒๘.๒.๒  ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ๑๕ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๔๕ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนด ๗ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูร้อนถือ
ว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชานั้น  ทั้งนี้ต้อง มีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด  ตามข้อ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ  ในกรณีเช่นนี้
นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

    ๒๘ .๒ .๔  การถอนซึ่ งไม่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  ตามข้อ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะได้รับระดับ  F  ในรายวิชานั้น  และให้น ามา ค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
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    ๒๘.๒.๕   นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต ใน
การศึกษาภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ ประจ า
วิทยาลัย 

ข้อ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียม คืนใน
บางกรณี   ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 

หมวดที ่๓ 

การวดัผลและการประเมนิผลการศึกษา 

ข้อ ๓๐   ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษา 
ข้อ ๓๑  การวัดผลการศึกษาอาจท าได้หลายวิธี  ในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาที่

ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  ถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดี หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัย
ประกาศให้นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๓๒  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทัง้หมด  ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น  ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 

นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี จะได้
ระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

 
ข้อ ๓๓  การประเมินผลการศึกษา 
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่าระดับ 

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

ทั้งนี้  เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ  ระดับ D 
ข้อ ๓๔  การให้ระดับ F ให้กระท าในกรณีใดกรณหีนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  ๓๔.๑   นิสิตเข้าสอบและสอบตก 
  ๓๔.๒   นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  ๓๔.๓   นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบ  ตามข้อ ๓๒ 
  ๓๔.๔   นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอ่ืน  นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๔ 
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  ๓๔.๕ นิสิตไม่แก้ผลการศึกษาท่ีไม่สมบูรณ์ (I) ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๓๗  
     วรรค ๒ 

  ๓๔.๖   นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
ข้อ ๓๕  นอกจากการวัดผลเป็นระดับตามข้อ ๓๓ แล้ว  รายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วย 

สัญลักษณ์อ่ืนอีกดังนี้ 
  สัญลักษณ์       ผลการศึกษา 
  I (Incomplete)     ไม่สมบูรณ ์
  S (Satisfactory)    สอบได้ไม่ก าหนดระดับ 
  U (Unsatisfactory)    สอบตกไม่ก าหนดระดับ 
  W (Withdrawn)   ถอนรายวิชาที่ศึกษา 
  Au (Audit)        ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมี

ลักษณะเช่นเดียวกับวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย   อาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่าระดับก็ได้  และให้
แสดงผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 

รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค 
ก่อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๓๗    การให้สัญลักษณ์ I ส าหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ :-     
  ๓๗.๑  นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรือไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามก าหนด ที่อาจารย์

ผู้สอนวิชานั้นสั่งหรือด าเนินการในภาคการศึกษา 
  ๓๗.๒  นิสิตป่วยไม่อาจกระท าการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทย์มา

แสดงต่อมหาวิทยาลัย 
  ๓๗.๓  นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากคณบดีหรือผู้อ านายการวิทยาลัย หรือด้วย เหตุ

สุดวิสัยบางประการ  ซึ่งท าให้นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าหรับรายวิ ชานั้นไม่สมบูรณ์ และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผู้นั้น 

ในกรณีดังกล่าวตามข้อ  ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะต้องท าการสอบและปฏิบัติงานที่ได้ รับ
มอบหมายจาก อาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพื่อให้ผลการศึกษาท่ีสมบูรณ์  อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน  หลัง จากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  มิฉะนั้นสัญลักษณ์   I  จะถูกปรับเป็น   F  ทันที 

นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในวรรคแรก  จะได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า C เว้นแต่นิสิต
ผู้นั้นจะมีประวัติการเรียนเป็นพิเศษ  และผลไม่สมบูรณ์ (I)นั้นเกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสัย อาจให้ได้รับระดับสูง
กว่า  C  ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะ กรรมการประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณาร่วมกันอนุมัติ 

ข้อ ๓๘  การให้สัญลักษณ์ S จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบได้และหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่
นิสิตต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ 

ข้อ ๓๙  การให้สัญลักษณ์  U จะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่
นิสิตต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ  ในกรณีนี้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้
สัญลักษณ์ S 

ข้อ ๔๐  การให้สัญลักษณ์ Au ให้กระท าเฉพาะรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้และแจ้งความ จ านงใน
วันลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล 
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ข้อ ๔๑  การให้สัญลักษณ์ W ให้กระท าเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ  ๒๘.๒.๒  และ ๒๘.๒.๓ 
ข้อ ๔๒  นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ ากว่าระดับ D ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น ใน

รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าจะต้องได้ให้สูงกว่าระดับ D 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ได้ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาเลือก  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น  หรืออาจลง ทะเบียน

เรียนวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
ข้อ ๔๓  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ D ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก  ส่วน รายวิชา

ที่นิสิตลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได้ 
ข้อ ๔๔   การนับหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์ข้อ ๓๘ 

และข้อ ๔๒ เท่านั้น 
  ๔๔.๑  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าครั้งหนึ่งให้นับจ านวนของ หน่วยกิ

ตของรายวิชานั้นไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  ๔๔.๒  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับ หน่วยกิต

เฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
ข้อ ๔๕  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค  โดยค านวณหา ค่าระดับ เฉลี่ย 

ของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ส าหรับภาคการศึกษานั้น  ค่านั้นเรียกว่า ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค 
(SEMESTER GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยส าหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค 
การศึ กษาตั้ งแต่ เริ่ ม เป็ นนิ สิ ตถึ งภาคการศึ กษาปั จจุบั น    ค่ านั้ น เรียกว่ า  ค่ าระดับ เฉลี่ ยสะสม       
(CUMULATIVE  GRADE  POINT  AVERAGE = CUM GPA) 

ข้อ ๔๖  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค (SGPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่าง
ค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แล้วหารด้วย
หน่วยกิตท้ังหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๔๗   การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (CUM  GPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่าง
ค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดตั้งแล้วหาร ด้วยจ านวน 
หน่วยกิตท้ังหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ ากันหรือแทนกันก็ตาม 

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

ข้อ ๔๙  การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 

 

หมวดที ่๔ 

การเตือนและการรอพนิจิ 

ข้อ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะน าผลการศึกษาของนิสิตแต่ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา  รวมทั้ง 
ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  นิสิตจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
มิฉะนั้น จะได้รับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาคการศึกษาถัดไป  หรือ
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตแล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๕๑  ในภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการ ศึกษา
นั้นต่ ากว่า ๑ .๕๐ จะได้รับการเตือน  (เตือนพิเศษ ) จาก มหาวิทยาลัยซึ่ งไม่นับ เป็นการเตือนตาม                
ข้อ  ๕๓   

ข้อ ๕๒  นิสิตต้องได้รับค่าเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ 
มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต 

ข้อ ๕๓  หากได้รับการเตือนสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดยยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ 
อยู่เช่นเดิม  ให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และให้บันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียนเรียน
ด้วย 

ข้อ ๕๔   ในภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ  หากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค 
การศึกษานั้นต่ ากว่า ๒.๐๐ อยู่อีก นิสิตผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว้นกรณีตามข้อ ๕๕ 

ข้อ ๕๕  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ์สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยอาจให้นิสิตผู้นั้น ศึกษา
ต่อไปตามที่เห็นสมควร โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายโอนคณะ สังกัดภายใต้
ข้อบังคับ ๖๒.๑ และข้อ๖๒.๕ 

ข้อ ๕๖  กรณีข้อ ๕๕ นิสิตจะต้องศึกษาให้ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์  ๒ .๐๐ ภายใน              
ระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองเท่า ( ๘ ปี)  ส าหรับภาคการศึกษาปกติ  นับแต่วันที่ขึ้น 
ทะเบียนเป็นนิสิต 

ข้อ ๕๗  ภายใต้บังคับข้อ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี  การย้ายโอนคณะสังกัดก็ดี  การพักการ ศึกษา
ก็ดี  ไม่มีผลท าให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง 

 

หมวดที ่๕ 

การพน้สภาพนสิติและวนิยัของนสิติ 

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

เพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 
    ๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี 
   ๕๘.๓.๔ สอบได้รับค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคในภาคการศึกษาที่ ๑  ของการเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย (ปีที่ ๑ หรือปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี) ต่ ากว่า ๑.๒๕ หรือสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ของสอง
ภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ ากว่า ๑.๗๕ 

   ๕๘.๓.๕  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย       เป็นต้นไป  
สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ 

   ๕๘.๓.๖  ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕   เป็นเวลาสองภาคการศึกษา 
ติดต่อกัน 



 
 

123 

 

   ๕๘.๓.๗  ไม่พ้นสภาพรอพินิจตามความในข้อ  ๕๔ 
   ๕๘.๓.๘  สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะหรือได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสม 

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

แต่ละคณะก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๑๑  ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๕๘.๓.๑๒  ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้นสภาพ การ

เป็นนิสิต 
   ๕๘.๓.๑๓  โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
   ๕๘.๓.๑๔  มรณภาพหรือตาย 
ข้อ ๕๙  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว  หากจะกลับมาศึกษาใหม่จะน าหน่วยกิตสะสมเดิม มาใช้

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

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

ภาค  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้น สังกัดอยู่ร่วม กับกรรมการ
ควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็น ความผิดอื่น 

  ๖๑.๑   ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนิสิตผู้กระท าผิดดังต่อไปนี้ 
    ๖๑.๑.๑  ให้นิสิตผู้นั้นได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น 
    ๖๑.๑.๒  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ที่นิสิตผู้

นั้นสังกัดอยู่พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ  หรืออาจให้พ้นสภาพ การเป็นนิสิตได้ 
การพักการศึกษาของนิสิตผู้กระท าผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระท า

ผิด  และให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  ๖๑.๒  ถ้าเป็นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอ่ืนนอกเหนือจากข้อ ๖๑.๑ ให้ 

คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีความผิด  
แต่จะต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑ 

ทั้งนี้ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตผู้กระท าผิดนั้นสังกัดอยู่ด าเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  แล้วแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที 

 

หมวดที ่๖ 

การยา้ยโอนสงักดัและหนว่ยกติ 
ข้อ ๖๒  การย้ายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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  ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ในสังกัดอีก คณะ
หนึ่งได้ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ไม่นับ
ภาคการศึกษาที่ลาพัก  ถูกสั่งพัก  หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ า
กว่า ๑.๗๕ 

  ๖๒.๒  การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ายโอน สังกัดแสดง
ความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดี  หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัย  ที่ตนสังกัด
อย่างช้า ๑๕ วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่ส่งค าขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็นประกอบ ไปยัง
คณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพ่ือศึกษานั้น 

 การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า 
วิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายโอนสังกัดแล้ว  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๖๒.๓  การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนจะลงทะเบียน รายวิชา  
เว้นแต่อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

  ๖๒.๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่รับย้ายโอน มี
อ านาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว  เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการศึกษา และ
จ านวน หน่วยกิตท่ีจะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอน 

ให้คณะหรือวิทยาลัยที่รับ ย้ายโอน ด าเนินการ ตามความในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลให้ กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบก่อน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  

  ๖๒.๕   การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓  และข้อ ๖๔.๑ ให้นับระยะเวลา 
การศึกษาในคณะเดิมรวมด้วย 

ข้อ ๖๓  ส าหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้น าผลการศึกษา ของรายวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย  แม้รายวิชา ที่นิสิตผู้ย้ายโอน
คณะได้ศึกษาจะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตาม  ส าหรับ นิสิตที่โอนคณะหรือ
วิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้ท าการประเมินผล  เฉพาะรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น 

ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้ลงทะเบียน  
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้น าผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา 
ค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

หมวดที ่๗ 

การส าเรจ็การศึกษา 

ข้อที่ ๖๔  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :- 
  ๖๔.๑  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า

ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๖๔.๒  ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า

ด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
  ๖๔.๓  ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖๕  นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๖๕.๑  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
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    ๖๕.๑.๑  ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษานั้น    

        ๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
 
        ๖๕.๑.๓  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า  C  หรือได้สัญลักษณ์   U   ในรายวิชาที่ลงทะเบียน

ไว้และ 
        ๖๕.๑.๔  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่างร้ายแรงใน

ระหว่างที่ศึกษา 
  ๖๕.๒  เกียรตินิยมอันดับสอง 
       ๖๕.๒.๑  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

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

เรียนไว้และ 
      ๖๕.๒.๔  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่างร้ายแรงใน

ระหว่างที่ศึกษา 
ข้อ ๖๖  นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนไม่มีสิทธิได้รับปริญญา เกียรตินิยม  

เว้นแต่จะได้ศึกษาและได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนหน่วย
กิตท้ังหมด 

ข้อ ๖๗   นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพ่ือขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่
นิสิตจะสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร 

ข้อ ๖๘  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและผู้อ านวยการ กอง
ทะเบียนและวัดผลเป็นผู้พิจารณาค าร้องของนิสิตเบื้องต้นแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมต่อไป 

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

เป็นปี ๆ ไป 

บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ ๗๑  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี  ดังต่อไปนี้ 
  ๗๑.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒   ยังคงปฏิบัติ ตาม

ข้อบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 
๒๕๓๐ 

  ๗๑.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป  
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

     ลงชื่อ     
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                  (พระสุเมธาธิบดี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประโยชน์ในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

     โครงสรา้งหลักสตูรพทุธศาสตรบัณฑิต วชิาเอก - โท 
 ๑.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      ๓๐ หนว่ยกติ 
 ๒.  หมวดวชิาเฉพาะ                       ๑๐๔ หนว่ยกติ 
  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒   วิชาเฉพาะด้าน                             ๗๔ หน่วยกิต 
   ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์     ๑๐  หน่วยกิต 
   ๒.๒.๒  วิชาเอก   ๔๖ หน่วยกิต 
   ๒.๒.๓  วิชาโท        ๑๘ หน่วยกิต 
 ๓.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี            ๖ หนว่ยกติ 
      รวม       ๑๔๐ หนว่ยกติ 

โครงสรา้งหลักสตูรพทุธศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกเดี่ยว 
 ๑. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                              ๓๐ หนว่ยกติ 
 ๒. หมวดวชิาเฉพาะ                                                        ๑๐๔      หนว่ยกติ 
        ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา                ๓๐ หน่วยกิต 
        ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน                                 ๗๔ หน่วยกิต 
   ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์   ๑๐ หน่วยกิต 
                         ๒.๒.๒ วชิาเฉพาะสาขา                                  ๖๔ หนว่ยกิต 
 ๓. หมวดวชิาเลอืกเสร ี                                                         ๖ หนว่ยกติ 
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                                          รวม                     ๑๔๐     หนว่ยกติ 
ประกาศ ณ  วนัที ่๘ กนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๔๘ 

                                             
(พระราชรตันโมล)ี 

อุปนายกสภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
นายกสภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๒)   
พุทธศกัราช  ๒๕๕๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

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

“ข้อ ๖  คุณสมบัตขิองผูส้มัครเขา้ศกึษา 
                ๖.๑  คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 

(๑)    เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 

 (๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต้น หรือ 

 (๓)   เป็นผู้สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ 

(๔)    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ 
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(๖)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ    

(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

(๘)  เป็นผู้ส าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี  ไม่น้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต 
ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัย
รับรอง  หรือ 

 (๙)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์
ที่สภาวิชาการก าหนด 

(๑๐)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย” 

        ๖.๒  คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา  
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญ

เพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 
(๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
 (๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค  และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่

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

มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  ยกเว้น
ผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ  

 (๖)   เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการก าหนด 

 (๗)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย  

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   เมษายน   พุทธศักราช   ๒๕๕๐ 

     ลงชื่อ           
                           (พระธรรมสุธี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปรญิญาตรี  (ฉบบัที ่๓) แกไ้ขเพิ่มเตมิ 
พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

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

สัปดาห์ 
   ๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 

๑๕ สัปดาห์ 
  นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่
สองอีก ๑ ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า   ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ เกิน ๘ 
ปีการศึกษา และต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ส่วนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับคณะครุศาสตร์ให้นับเข้าในปีการศึกษาท่ี ๕ 
  ยกเว้นในกรณีข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผู้ เข้าศึกษาใน
หลักสูตรต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด” 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้อง
เรียน โดยจะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน   แต่ละ
หลักสูตร” 
 ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๖ จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ 
   ๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่

น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะ
ครุศาสตร์ให้ เป็น ไปตามหลักสูตรของคณะที่ มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้ ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่
เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

   ๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตและไม่ เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

   ๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้
ลงทะเบียนรายวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ ากว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ   ส าหรับคณะครุศาสตร์ต้องไม่ต่ ากว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกต”ิ 

 ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๘ การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
   ๒๘.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษา

ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาภายในเงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้ 

    ๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
เจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพัก
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การศึกษา  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ W 
ในระเบียน 

    ๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันแรก  แต่ยังอยู่ภายในสี่
สิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนด
เจ็ดวันแรก  แต่ ยั งอยู่ ภายในยี่ สิ บวันแรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน  ถือว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษา
รายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์  W ในรายวิชานั้น  
ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะ
กระท ามิ ได้  เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วย
เหตุผลพิเศษ  ในกรณีเช่นนี้ นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ W 
ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

    ๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ตามข้อ ๒๘.๒.๓  นิสิต
จะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่า
ระดับเฉลี่ยด้วย 

    ๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ 
หน่วยกิตในการศึกษาภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย” 

 ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 
  นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย จะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ ๖๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖๕ นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

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

ลงทะเบียนไว้และ 
    ๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติ

ผิดอย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
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   ๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง 
    ๖๕.๒.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

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

ลงทะเบียนไว้และ 
    ๖.๕.๒.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิด

อย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา” 
  ประกาศ ณ วันที่      ๒๑    สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  
 (พระธรรมสุธี) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบยีบมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วา่ดว้ยการโอนและการเทยีบโอนผลการศึกษาระดบัปริญญาตร ี พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
----------------- 

 
  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/                
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา                               
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน”ิหมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชา                        
ในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ”ิหมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีท่ีขอโอนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
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  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นค าร้องเฉพาะ
รายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ 
๒.๐๐ หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและ
วัดผลทราบก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
  (๓) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตร
ที่ศึกษาได้ และน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ  
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่ เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นค าร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่า
ระดับ ๒.๐๐  หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการวิทยาลัย  จ านวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 
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(๒) ออกประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาค าร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ 

อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ ๙ ให้การด าเนินการเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ด าเนินการไปก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบยีบมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วา่ดว้ยการโอนและการเทยีบโอนผลการศึกษาระดบัปริญญาตร ี (ฉบบัที ่๒) 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/                
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกข้อ ๔  แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ว่า                         
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของ

รายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา 

   “การเทียบโอน”ิหมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ปริญญาและหน่ วยกิ ตของรายวิ ชาในระดั บ เดี ยวกั น  ที่ ได้ เคยศึ กษามาแล้ วใน            
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ”ิหมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
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  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่
วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๒) รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ 
เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 

  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้
ยื่นค าร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ  เทียบเท่า  
ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ
แรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต 
ตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 

  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อย
กว่าสามภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 

 
   นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                             
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 
ประวตัแิละผลงานทางวชิาการอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  
หลักสตูรปรบัปรงุป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๑)  ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ  

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วงัน้อย พระนครศรีอยธุยา 

 
             ๑. พระเมธีวรญาณ,ดร. 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระเมธีวรญาณ,ดร. 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา-ภาษาบาลี 
๔. สงักดั-สถานที ่   ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒ ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๓  ปริญญาตรี  ร.บ. (การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
                                ป.ธ.๙ (บาลี) แม่กองบาลีสนามหลวง 
๖.  ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
 ๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

พระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตรี)                       
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา (ป.ตรี)  
ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียโบราณ 
พระสุตตันตปิฎก (ป.ตรี)                             
ธรรมประยุกต์ (ป.ตรี)                               
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก (ป.ตรี) 

 
 
 

คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

พระไตรปิฎกวิเคราะห์  (ป.โท)                   
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระไตรปิฎก   (ป.โท)         
พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์  (ป.โท)                 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ (ป.โท)                                                    

 
๗.๑ หนงัสือ  

 ๑) พระเมธีวรญาณ,ดร. (๒๕๕๙) “บารมีพระโพธิสัตว์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร 
ราชวิทยาลัย. 
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               ๒. Phra Piyaratana Walmoruwe,Dr. 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   Phra Piyaratana Walmoruwe,Dr. 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ           (Buddhist Studeies), (Pali) 
๔. สงักดั-สถานที ่   ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
 ๕.๑ ปริญญาเอก  Ph.D. (Buddhist Studeies) Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
          ๕.๒ ปริญญาโท    M.A. (Buddhist Studeies) Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
          ๕.๓  ปริญญาตรี   B.A. (Pali) Peradenya University, Sri Lanka                        
๖.  ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลงั) 
 ๑) ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

PALI-BUDDHIST STUDIES                
PALI-BUDDHIST STUDIES                
Pali  Grammar I                         
Pali  Grammar II                         
Pali Literature                            
หลักพุทธธรรม      

             
 

คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ   
Articles 

๒๐๑๔ 

๑. Theิ Localizationิ ofิ BuddhismิOne’sิ Ownิ Country:ิ Aิ Historicalิ Overviewิ ofิ theิ

Establishment of Buddhism in Sri Lanka, Journal of People and Society in Local Culture, 

Volume ๔, Surindra Rajabhath University, Surin, Thailand, ๒๐๑๔ 

๒. Health: The Ultimate Gain, Program & Articles, International Conference on Public 

Health Program on Health Care Wisdom for Mankind (ICPHP), Science & Technology Faculty, 

Surindra Rajabhat University, Thailand, ๒๐๑๔ 

๓. Mental Happiness Through the Inner Cultivation, Common Fate of Buddhism and 

Asian People, Chongsheng Forum, ๒๐๑๔, Dali, China 
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๔. History of Pali Sub-Commentaries, Buddhist & Pali Studies, Palipana Sri Candananda 

Affiliated Volume, Colombo: Godage Press, ๒๐๑๔ 

๕. Ko Panayam Rahulo? ๑st Pali Conference; Shan State, Myanmar, ๒๐๑๔ 

๒๐๑๕ 

1. Biography of the Most Venerable Udugama Sri Buddharakkhita Mahanayaka Thero, 

Ministry of Buddhasasana, Sri Lanka, ๒๐๑๕ 

2. Contribution Made by Mahaviharaya in Preservation of Buddhism in Sri Lanka, ๓rd 

Thai-Shino International Conference, Bangkok, Thailand, ๒๐๑๕ 

3. Buddhist perspectives of Unity: Chongseng Forum of Buddhist Studies, ๒๐๑๕ 

4. Buddhist Education Approaches to overcome the Emotion Management, The ๓rd 

International Conference on Public Health and Culture Technology, Surindrarajabhat 

University, ๒๐๑๕ 

๒๐๑๖ 

1. A Buddhist Approach to the Stress Management from Perspective of Dependent 

Origination, A Felicitation Volume the Most Ven. Warakagoda Nanarathana Thero, Sri Lankan 

Government Publication, ๒๐๑๖ 

2. The Findings of the Universal Society and their Human Rights Through the Teaching of 

Buddhism, ๔th Chingseng Forum, Dali, China, ๒๐๑๖ 

3. Buddhist Analysis of Views, The Journal of People & Society of the Local Culture, 
Surindra Rajabhat University, ๒๐๑๖ 

4. Introduction to Mahavaggapali, Bauddha Vinaya Adhyanaya, Vol. II. Ed, Homagama 

Dhammananda and Others, Sri Lankan Pali Text Society, ๒๐๑๖ 

Books :  
๑. Sigalovadasutta: How to Strike a Perfect Balance in Society, (Revised Version of ๑st 

edition), Buddhist Cultural Center, Sri Lanka ๒๐๑๕ 

๒. Chan & Enlightenment: A Sinhalese Translation, Buddhist Cultural Center, Sri Lanka 

๒๐๑๖ 
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๓. Translation of Dighanikaya Vol.I: Word by word Translation, NRI of Thailand 

๔. Translation of Anguttaranikaya Vol. I: Word by Word Translation, NRI, Thailand 
            

๓. ดร. สดุารตัน ์ บรรเทากลุ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ    ดร. สุดารัตน์  บรรเทากุล 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา-พุทธศาสนามหายาน 
๔. สงักดั-สถานที ่   ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
 ๕.๑ ปริญญาเอก  Ph.D. (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒ ปริญญาโท    พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๓  ปริญญาตรี  B.A. (Mahayana Studies)  Minnan Buddhist Acadamy, People Republic  
                                of China  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                วท.บ. (เคมี),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๑) ประสบการณ์ในการสอนระดบัปริญญาตร ี

  

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 

พระพุทธศาสนามหายาน 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 
พระสูตรมหายาน 
Mahayana Buddhism 
World and Environment 
Mahayana Sutras 
Buddhism in China Korea  
and Japan 
Mahayana Buddhism 
Comparison between     
Theravada and Mahayana 
Abhidhamma 
Seminar on Buddhism 
Psychology in Tipitaka 
Principle of Buddhism 
 

 
 
 
 
 

คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
 

153 

 

 
 
 
 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
    ๗.๑ งานวจิยั 

วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและพัฒนาการของพระมหาปิฎกไทโช ในงานสัมมนา
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  

๗.๒ บทความวชิาการ 
๑) The Mon-Dvāravatī Art of North-Central Thailand December ๒๐๑๒. The ๑๑th 

Conference on Wuyue Buddhism, Hangzhou, China December ๒๐๑๒. 
๒) Buddhist Cultural Objects—Symbol of Peace and Promoters of International 

Friendship February ๒๐๑๓. The Second Thai-Sino Conference on Buddhism ,Chinese Cultural 
Center, Bangkok, Thailand 

๓) The Taisho Tripitaka---A World Cross Cultural Heritage, The ๖th International 
Buddhist Research Institute  

๔) The Chinese Buddhist Canon—A World Religious Values Work September ๒๐๑๕, 
Nha Trang,Vietnam. The ๒๕th Anniversary of the Establishment of the Khanh Hoa Buddhist 
School, 
 ๗.๓ หนงัสือ   

     สุดารัตน์ บรรเทากุล (๒๕๕๘) หลักธรรมพระสูตรมหายาน. กรุงเทพมหานคร : ร้านเจพริ้นท์.  
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              ๔. นายพพิฒัน ์  คงประเสรฐิ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ         นายพิพัฒน์   คงประเสริฐ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ           พระพุทธศาสนา-ปรัชญา 
๔. สงักดั-สถานที ่   ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
 ๕.๑  ปริญญาโท  M.A. (Entire Sociology)  Poona Univerity 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   พธ.บ. (ปรัชญา - ศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                         
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

ชีวิตและผลงานของปราชญ์พุทธศาสนา             
บาลีไวยากรณ์                                           
ภาษากับการสื่อสาร                                    
วรรณคดีบาลี 
ศาสนากับสถานภาพสตรี                             
วรรณคดีบาลี                                            
ปรัชญาเบื้องต้น 
พุทธปรัชญาเถรวาท                                                                           
Pali Grammar (sp ๑๐๒) EP.                        
Pali Grammar (sp ๑๐๔) EP.                                                            

              
 
 
 

คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ   
 ๗.๑ ต ารา 
         ๑) นายพิพัฒน์   คงประเสริฐ. (๒๕๕๗) วรรณคดบีาลี (ฉบับปรับปรุง),  กรุเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
       ๒) นายพิพัฒน์   คงประเสริฐ. (๒๕๕๗) แตง่แปลบาล.ี (ฉบับปรับปรุง),  กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๗.๒  หนังสือ 

        ๑) นายพิพัฒน์   คงประเสริฐ. (๒๕๕๘). บาลไีวยากรณ์ ๐๐๐ ๑๔๕.  (ฉบับปรับปรงุ), 
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์. 
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        ๒) นายพิพัฒน์   คงประเสริฐ. (๒๕๕๘). ธรรมบทศกึษา. กรุงเทพมหานคร : หจก.ประยูรสาส์น
ไทยการพิมพ์, ๒๕๕๘. 

        ๓) นายพิพัฒน์   คงประเสริฐ. (๒๕๔๘).  ปรชัญาเบือ้งตน้. กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทย
การพิมพ์. 

        ๔) นายพิพัฒน์   คงประเสริฐ. (๒๕๕๕). ชวีติและผลงานนกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนา. 
กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์. 

            ๕. นายสนัต ิ เมอืงแสง 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายสันติ  เมืองแสง 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   พธ.บ. (ศาสนา) เกียรตินิยม    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                 
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                         
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์                   
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา    
โลกกับสิ่งแวดล้อม                                       
มนุษย์กับสังคม                                           
                                    

 
คณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ งานวจิยั 

นายสันติ  เมืองแสง. (๒๕๕๘). “ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
          ๗.๒ บทความวชิาการ 

๑)  นายสันติ เมืองแสง. (๒๕๕๕). “เสริมสร้างระบบนิเวศตามแนวพุทธศาสตร์” วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน ์  ปีที่ ๘ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๓๖๙. 

๒) นายสันติ เมืองแสง. (๒๕๕๗). “การเสริมสร้างสุขภาพตามแนวพุทธ” วารสารบณัฑติปริทรรศน์  
ปีที่ ๑๑   ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗) : ๙๒. 
           ๗.๓ ต ารา 
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๑) นายสันติ เมืองแสง. (๒๕๕๕). พระพุทธศาสนากับสงัคมสงเคราะห.์  กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒) นายสันติ เมืองแสง. (๒๕๕๖). พระพทุธศาสนากบันเิวศวิทยา.  กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์มหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๗.๔  หนงัสือ 

นายสันติ เมืองแสง. (๒๕๕๙). พุทธศาสตรเ์พื่อสงัคม.  กรงุเทพมหานคร  : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. 

 
 

(๒) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

สว่นงาน มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

 ๑. พระมหาโยธนิ โยธโิก 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระมหาโยธิน โยธิโก/ปัดชาสี 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น 
๕. การศึกษา       

๕.๒ ปริญญาโท  ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ภาระงานในความรบัผดิชอบ : ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี/โท/เอก 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  

วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
๓ วิสุทธิมัคคศึกษา 
๔ มิลินทปัญหาศึกษา 
๕ 
๖ 

นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
การใช้ภาษาบาลี 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

๗.๑ งานวจิยั  

 ๑) พระมหาโยธิน โยธิโก. (๒๕๕๘). การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระส าคัญของรายวิชาวิสุทธิ
มัคคศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาเขตขอนแก่น.  

 ๒) พระมหาโยธิน โยธิโก/ปัดชาสี. (๒๕๕๙). การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕.  



 
 

157 

 

๗.๒ บทความวจิยั  

     ๑) พระมหาโยธิน โยธิโก. (๒๕๕๘). “พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง”ิในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม.   

 ๒) พระมหาโยธิน โยธิโก. (๒๕๕๘). อ านาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม และอ านาจของการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๗.๓ หนงัสือ 

      พระมหาโยธิน โยธโิก. พระไตรปฎิกปรทิัศน์ 
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๒. พระมหาภริัฐกรณ ์ อ สมุาลี (พันนาวา), ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหาภิรัฐกรณ์  อ สุมาลี  (พันนาวา), ดร, 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปรญิญาโท  พธ.ม. (บาลี)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ปรญิญาตร ี  พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ป.ธ.๙   แม่กองบาลีสนามหลวง 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

วรรณคดีบาลี 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
การแปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
บาลีไวยากรณ์ ๔ 
วากยสัมพันธ์ 
ฉันทลักษณ์ 

 
 

คณะพุทธศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ   

๗.๑ งานวจิยั 
- พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี (พันนาวา),ดร. (๒๕๕๙). “การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบัน

วิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ”, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 
๗.๒ บทความวชิาการ 

 - พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี (พันนาวา),ดร. (๒๕๕๙). “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน”, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น (มี
หนังสือรับรอง) 

 - พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี (พันนาวา),ดร. (๒๕๕๙). “การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบัน
วิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”, ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น (มีหนังสือรับรอง) 
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๓. พระมหานพินธ ์ มหาธมมฺรกขฺโิต 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น 
๕. การศึกษา 
 ๕.๒ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ปรญิญาตร ี  ศษ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    พธ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ภาระงานในความรบัผดิชอบ : ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ พระอภิธรรมปิฎก  

วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ ธรรมภาคปฏิบัติ 
๓ หลักพุทธธรรม 
๔ จิตวิทยาในพระอภิธรรม 

 

๖. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ งานวิจัย 

๑) พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต. (๒๕๕๗).การพัฒนารูปแบบแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้
หลักจิตภาวนาในทางพระพุทธศาสนา. 
       ๒) พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต. (๒๕๕๒). การสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๑ กับการเรียนรู้
ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.     
                 ๓) พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต. การศึกษาความเข้าใจเรื่องกรรมของนิสิตชั้นปีที่ ๓  
 ๗.๒ บทความ  
 พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต. สารธรรมในงานบุญแจกข้าว พิมพ์ในหนังสือท าบุญได้บุญแม่ใน
พระไตรปิฎก 

 ๗.๓ หนังสือ 
 พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต. ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ 
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 ๔. พระมหาพสิฐิ วิสฏิฐฺปญโฺญ 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 ๕.๒ ปริญญาตรี  ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)  แม่กองบาลีสนามหลวง 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ภาระงานในความรบัผดิชอบ : ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  

วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ พระไตรปิฎกศึกษา 
๓ ธรรมนิเทศ 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ บทความวิจัย 

พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ. “การบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมวัดโมลีโลกยาราม : กับสัมฤทธิผลของ
การจัดการศึกษาภาษาบาลี” ตีพิมพ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น 
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๕. นายอดลุย์  หลานวงศ ์
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายอดุลย์  หลานวงศ์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 ๕.๒ ปริญญาตรี  ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)  แม่กองบาลีสนามหลวง 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ภาระงานในความรบัผดิชอบ : ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ บาลีไวยากรณ์ ๔  

 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
๓ ฉันทลักษณ์  
๔ แปลาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ 
๕ พระไตรปิฏกศึกษา  
๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
๘ ธรรมนิเทศ  

๑๐ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ 
๑๑ บาลีไวยากรณ์  
๑๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ 
๑๔ บาลีไวยากรณ์ ๒ 
๑๖ ธรรมประยุกต์  

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ บทความวิจัย 
๑) นายอดุลย์  หลานวงศ์. “TheิTwoิTruthsิinิBuddhistิThought”ิตีพิมพ์บทความในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ (มีหนังสือรับรอง) 

๒) นายอดุลย์  หลานวงศ์. “ApplicationิofิBuddhistิPrinciplesิintoิArchaeologicalิScience”ิ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น(หนังสือรับรอง) 

๓) นายอดุลย์  หลานวงศ์.“นาโค นาคี : ความเชื่อกับสถานะในการวางตน” พิมพ์บทความในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ (มีหนังสือรับรอง) 
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 (๓) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
ส่วนงาน วทิยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
๑. พระครโูสภณปรยิตั ิ

 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูโสภณปริยัติ (ชรินทร์ แก้วค าแสน) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนาและปรัชญา 
๔. สงักดั-สถานที ่    วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

        ๕.๑  ปริญญาโท ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย  
        ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ศาสนาทั่วไป  

 
วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ 
๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 
๖ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
๗ วิสุทธิมรรคศึกษา 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ งานวิจัย 

พระครูโสภณปริยัติ. (๒๕๕๙). รายงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ” : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 

๗.๒ บทความวิชาการ  
พระครูโสภณปริยัติ (๒๕๕๙). รูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้า. วารสารพุทธศาสตรปรทิรรศน.์ 
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                       ๒. ผศ.เยือ้ง  ปัน้เหนง่เพช็ร์ 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  ผศ.เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  ศาสนาและปรัชญา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

     ๕.๑ ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) ม.เชียงใหม่  
     ๕.๒ ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น  

 
วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ ตรรกศาสตร์ 
๓ ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๔ ธรรมภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๕ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ 
๖ Introduction to Philosophy 
๗ Buddhist Literary Works in English 
๘ Research Works on Buddhism 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ งานวจิยั 

เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร์. (๒๕๕๖). พระพทุธศาสนาในมาเลเซยี สงิคโปร ์และอนิโดนเีซีย : ประวตัิศาสตร ์
วฒันธรรม และความสมัพนัธท์างสงัคม. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๗.๒ บทความวชิาการ 
เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร์. (๒๕๕๙).มโนทัศน์ทางพุทธสุนทรียศาสตร์กับการหยั่งรู้ธรรม. วารสารพุทธศาสตร

ปริทรรศน์. 
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           ๓. ผศ.สมบูรณ์ ตาสนธ ิ
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายสมบูรณ์ ตาสนธิ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สาขาพระพุทธศาสนา 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา เน้นพระอภิธรรม และภาษาบาลี 
๔. สงักดั-สถานที่     วิทยาลยัเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๕.๑ ปริญญาโท  ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (อภิธรรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ พระอภิธรรมปิฎก  

 
วิทยาลัยเขตเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
๓ พระไตรปิฎกศึกษา 
๔ วรรณคดีบาลี 
๕ อภิธานัปปทีกาศึกษา 
๖ พระสุตตันปิฎกวิเคราะห์ 
๗ พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ งานวจิยั 

ผศ.สมบูรณ์ ตาสนธิ. (๒๕๕๘). ศึกษาวเิคราะหร์ูปในคัมภรีพ์ระพุทธศาสนา. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. 

๗.๒ บทความวชิาการ 
ผศ.สมบูรณ์ ตาสนธิ. (๒๕๕๙). ศกึษาวเิคราะหร์ปูในคัมภรี์พระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารบัณฑิต

ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พ.ค.-ส.ค.๖๐) 
๗.๓ หนงัสือ/ต ารา 

๑) ผ.ศ.สมบูรณ์ ตาสนธิ. (๒๕๕๕). อยากบอกใหรู้ว้า่ กรรม วญิญาณ นิพพานมจีริง ,  ส านักพิมพ์ ธิงค์ 
บียอด์ ธรรมะ. 

๒) ผ.ศ.สมบูรณ์ ตาสนธิ. (๒๕๕๕). พระมหาสาวกบรรลธุรรมได้อยา่งไร, ส านักพิมพ์ ธิงค์ บียอด์ 
ธรรมะ. 

๓) ผ.ศ.สมบูรณ์ ตาสนธิ. (๒๕๕๕). เดือนดจูิตใหน้ิพพาน,  ส านักพิมพ์ ธิงค์ บียอด์ ธรรมะ. 
๔) ผ.ศ.สมบูรณ์ ตาสนธิ. (๒๕๕๖). เรื่องที่พระพทุธเจ้าไมเ่ปดิเผย,  ส านักพิมพ์ ธิงค์ บียอด์ ธรรมะ. 
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๔. ดร.ธรียุทธ วิสทุธิ 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  ดร.ธีรยุทธ วิสุทธ ิ
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา จิตวิทยา และการวิจัย 
๔. สงักดั-สถานที่    วิทยาเขตเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

   ๕.๑ ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   ๕.๒ ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) ม.รามค าแหง  
   ๕.๓ ปริญญาตร ี วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) ม.เกษตรศาสตร์  

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ชีวิตกับจิตวิทยา  

 
 

วิทยาลัยเขตเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ศาสนาทั่วไป 
๓ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
๔ จิตวิทยาส าหรับครู 
๕ คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
๖ สถิติเบื้องต้นกับการวิจัย 
๗ พุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
๘ พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๙ จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ งานวจิยั 

ธีรยุทธ วิสุทธ.ิ (๒๕๕๙). รายงานการวิจัย เรื่องการประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบ าบัดในการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยสุรา : กรณีศึกษาผู้ป่วยสุราในศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่. ได้รับทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๗.๒ บทความวชิาการ 
ธีรยุทธ วิสุทธ.ิ (๒๕๕๙). การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบาบัดในการบาบัดรักษาผู้ป่วยสุรา. 

วารสารพุทธศาสตรปรทิรรศน.์  
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       ๕. ดร.สนุทร ี สรุยิรงัษี 

 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  ดร.สุนทรีย์  สุริยรังษี 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

       ๕.๑ ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist) Magath University, India (๒๕๕๒) 
       ๕.๒ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
       ๕.๓ ปริญญาตร ี ศศ.ม. (คหกรรม) ม.เชียงใหม่  

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ พุทธธรรมกับสังคมไทย  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ สังคมวิทยาในพระไตรปิฎก 
๓ สัมมนาพระพุทธศาสนา 
๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ งานวจิยั 

สุนทรีย์ สุริยะรังสี. (๒๕๕๙) รายงานวิจัย เรื่องกระบวนการสรา้งเสรมิจิตส านึกตามหลกัศลี ๕          
แกเ่ยาวชนในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๗.๒ บทความวชิาการ 
สุนทรีย์ สุริยะรังสิ. (๒๕๕๙). หลักสุขบัญญัติไทยสมัยใหม่กับหลักการพัฒนาตามแนวคิดไตรสิกขา. 

วารสารธรรมทรรศน.์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มี.ค.-มิ.ย.). 
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(๔) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

วิทยาเขตนครราชสีมา  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
 

             ๑. พระครใูบฎกีาหสัด ี กติตฺนินโฺท    
 

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระครูใบฎีกาหัสด ี ฉายา  กิตตฺินนฺโท   นามสกลุ  ประกิ่ง 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ หัวหนา้สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา,ภาษาสันสกฤต  
๔. สงักดั - สถานที ่  วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล  
๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปริญญาเอก   Ph.D. ( Sanskrit ) Banaras Hindu University India 
 ๕.๒ ปริญญาโท    M.A. ( Sanskrit Literature )  Banaras Hindu University India 
 ๕.๓ ปริญญาตร ี   พธ .บ.  (บริหารรฐักิจ) มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ ( ภายใน ๓ ปยีอ้นหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปรญิญาตร ี
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๑            

 
 

วิทยาลัยสงฆน์ครราชสมีา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล 

๒ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๔          
๓ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๓          
๔ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๔          
๕ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๓           
๖ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๔           
๗ วิชาพระพุทธศาสนามหายาน      
๘ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๕           
๙ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๒           
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๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑  บทความวชิาการ : 

                    พระครูใบฏีกาหัสดี  กิตตินนฺโท (๒๕๖๐), ผศ.ดร.  “ไตรสกิขากบัการพฒันาคุณภาพความ 

เป็นมนุษยต์ามแนวทางพระพทุธศาสนา”  วารสารนานาชาติ สาขามนุษย์ศาสตร์และ  สังคมศาสตร์           
มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่..  (มกราคม – เมษายน  ๒๕๖๐). 

  
 
 ๗.๒ ต ารา : 
  ๑) พระหัสด ีกติฺตนินโฺท, วชิาธรรมะภาคปฏบิตั ิ๔ : วปิสัสนปูกเิลส ๑๐ , พิมพ์ครัง้ 
ท่ี ๒, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๙๕-๑๐๕. 
                 ๒) พระหัสด ีกิตตฺินนฺโท, พระวนิยัปฏิก : คมัภรีภ์กิขนุวีภิงัค์, พิมพ์ครัง้ที่ ๑, 
(กรุงเทพ ฯ  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๘), หนา้ ๑๒๕-๑๕๒. 
                ๓) พระหัสดี กิตตฺินนฺโท, วชิาธรรมะภาคปฏบิตั ิ๕ : ธมัมานปุสัสนาสตปิฏัฐาน ,  
พิมพ์ครั้งที่ ๓, (พระนครศรอียุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑-๒๖ 
       ๗.๓ หนงัสอื :  
                  ๑) พระหัสด ีกิตตฺินนฺโท (ประกิง่) สนัสกฤต-ปรฺเวศกิาพืน้ฐาน,  ปักใจการพิมพ์ ๑๔๖/ 
๒๙ ม. ๑๗ ถนนสืบสิร ิ(ตรงข้ามตลาดโลตัส) ต าบลเมืองปักอ าเภอปักธงชัย จงัหวัด นครราชสีมา  
       ๒) พระดร.หัสดี กิตตฺินนฺโท (ประกิ่ง) ทรรศนาการสนัสกฤต, ปักใจการพิมพ์ ๑๔๖/ ๒๙ 
ม. ๑๗ ถนนสบืสิร ิ(ตรงขา้มตลาดโลตัส) ต าบลเมืองปักอ าเภอปักธงชัย จังหวดั นครราชสมีา  
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๒. พระครภูทัรจติตาภรณ์  ภทรจฺติโต   
 

๑.  ชือ่ /ฉายา/นามสกลุ     พระครูภัทรจติตาภรณ์  ฉายา แภทรฺจิตโต  นามสกลุ ศรีสว่างค ์
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ     อาจารย ์
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา  
๔. สงักดั – สถานที ่   วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศกึษา 
      ๕.๑ ปรญิญาโท        M.A. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      ๕.๒ ปริญญาตร ี      พธ .บ.  (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ ( ภายใน ๓ ปยีอ้นหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปรญิญาตร ี

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๑            

 
วิทยาลัยสงฆน์ครราชสมีา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๔          
๓ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๓          
๔ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๔          
๕ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๓           
๖ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๔           
๗ วิชาพระพุทธศาสนามหายาน      
๘ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๕           
๙ วิชาธรรมะภาคปฏิบัต ิ๒           

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ 

        พระปลดัประสิทธิ ์ศรีสว่างค์ (๒๕๕๙),ิ“การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจดัการศึกของ
ส านักปฏบิัตธิรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม  จริยธรรมของชมุชนในภาคอีสาน”, วารสารนานาชาติ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ปีที ่๗  ฉบับที ่๑ (มกราคม – เมษายน 
๒๕๖๐). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. นายมนัสพล    ยงัทะเล 
 
๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ              นายมนัสพล    ยังทะเล 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ     อาจารย ์
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา  
๔. สงักดั – สถานที ่   วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท   M.A. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตร ี  ปทส. (พชืศาสตร์)        มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ยอ้นหลงั ๓ป)ี 
 ๕.๑ ประสบการณส์อนปรญิญาตร ี
ที ่ วชิา มหาวทิยาลยั 
๑ พุทธธรรมกบัสังคมไทย   

 
วิทยาลัยสงฆน์ครราชสมีา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระพุทธศาสนากบัภูมิปญัญาไทย  
๓ ศาสนาทัว่ไป  
๔ พระพุทธศาสนากบัเศรษฐศาสตร ์  
๕ ชีวิตและผลงานของปราชญท์างพระพุทธศาสนา  
๖ พระพุทธศาสนากบัภูมิปญัญาไทย  
๗ ชีวิตและผลงานของปราชญท์างพระพุทธศาสนา  
๘ พระพุทธศาสนากบัสาธารณสุข  
  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ 
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       มนัสพล  ยังทะเล (๒๕๖๐),ิ“การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการน้ าเพ่ือ
ส่งเสริมการเกษตรลุ่มน้ ามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา”, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่.. (มกราคม – เมษายน  ๒๕๖๐). 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. นางสาวเบญญาภา    จติมัน่คงภกัด ี
 

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ        นางสาวเบญญาภา    นามสกุล  จติมัน่คงภักดี 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ     อาจารย ์
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา  
๔. สงักดั - สถานที ่   วทิยาเขตนครราชสมีา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท พธ.ม.     (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตร ี บธ.บ     (การบรหิารทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ยอ้นหลงั ๓ ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปรญิญาตร ี
ที ่ วชิา มหาวทิยาลยั 
๑ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก            

 
วิทยาลัยสงฆน์ครราชสมีา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ภาษากับการสื่อสาร   
๓ ศาสนากับวิทยาศาสตร ์ 
๔ พระพุทธศาสนากบัศาสนาพราหมณ ์– ฮินด ู    
๕ ศาสนากับวิทยาศาสตร ์ 
๖ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
๗ พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์  
  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ 
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         เบญญาภา  จติมัน่คงภักด,ี (๒๕๖๐).“ครุกรรมฝา่ยดีในพระพุทธศาสนา”วารสาร
สถาบนัวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่.. (มกราคม–
เมษายน  ๒๕๖๐). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. นายเธยีรวทิย ์ เสรมิใหม ่
 

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ        นายเธียรวิทย ์ เสริมใหม ่
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ     อาจารย ์

      ๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา  
      ๔. สงักดั - สถานที ่     วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปรญิญาโท   M.A. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปรญิญาตร ี  พธ .บ.  (ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ยอ้นหลงั ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปรญิญาตร ี
ที ่ วชิา มหาวทิยาลยั 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา   

วิทยาลัยสงฆน์ครราชสมีา ๒ พระวนิัยปิฎก  
๔ ธรรมประยุกต์  
๕ พระพุทธศาสนากบันิเวศวิทยา  
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ 

        เธียรวิทย์  เสริมใหม่ (๒๕๖๐), รากฐานของวัฒนธรรมไทยตามหลักค าสอนทาง   
พระพุทธศาสนา. วารสารมจรปริทรรศน์  สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (มกราคม – เมษายน 
๒๕๖๐). 
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(๕) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

๑.  ดร.สิทธโิชค  ปาณะศรี  
 
๑. ชือ่/ฉายา/สกลุ   ดร.สิทธิโชค  ปาณะศรี   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปรญิญาเอก    Ph.D. (Philosophy and Religion) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
   ๕.๒ ปรญิญาโท      ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา)  มหาวิทยาอัสสัมชัญ 
 ๕.๒ ปรญิญาตร ี   ศศ.บ. (สื่อสารมวล) มหาวิทยารามค าแหง 

   พธ.บ. (ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.ภาระงานในความรบัผดิชอบ(ภายใน ๓ ปียอ้นหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปริญญาตร ี
ที ่                             วชิา             มหาวทิยาลยั 
๑. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 

๒. วิสุทธิมัคคศึกษา 
๓. ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๔. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 



 
 

174 

 

๕. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๖. พระสูตรมหายาน 
๗. รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๘. ธรรมบทศึกษา 
๙. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

๑๐. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 
  

 ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาโท 
ที ่                             วชิา             มหาวทิยาลยั 
๑. การใช้ภาษาบาลี ๑ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. การใช้ภาษาบาลี ๒ 
๓. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
๗. ผลงานทางวชิาการ (งานวจิยั/บทความทางวชิาการ/หนงัสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวจิยั 

ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี และคณะ. การธ ารงอัตลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของภิกษุสยามรัฐเกดะห์  
ประเทศมาเลเซีย.(ทุนวิจัยวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช: ๒๕๕๘)  

  
 ๗.๒ บทความวิจัย 
        การน าเสนอบทความวิจัย : การบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘ “การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา : ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ”ิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
วันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๗.๓ บทความทางวิชาการ 
        ๑) ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี และคณะ. (๒๕๕๙). พหวุฒันธรรมในมมุมองของปรชัญาหลงันวยุค. 
วารสารโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  
         ๒) ดร.สิทธโิชค ปาณะศรี และคณะ. (๒๕๕๙).หลักค าสอนทางศาสนาทีว่า่ดว้ยเรื่องพหุ
วฒันธรรม.วารสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยว่าด้วยเรื่อง สังคมผู้สูงอายุ  
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ดร.พีระศลิป์ บญุทอง 
 

 

๑. ชือ่/ฉายา/สกลุ   ดร.พีระศิลป์ บุญทอง   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๕. การศกึษา 
   ๕.๑ ปรญิญาเอก   Ph.D. (Buddhist Studies)  Magadh University, India 
   ๕.๒ ปรญิญาโท      M.A. (Buddhist Studies)   Delhi University, India 
 ๕.๒ ปรญิญาตร ี   พธ.บ. (สังคมวิทยา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖.ภาระงานในความรบัผดิชอบ(ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 
ที ่                             วชิา             มหาวทิยาลยั 
๑. พระอภิธรรมปิฎก  

 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
๓. พระไตรปิฎกศึกษา 
๔. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
๕. การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ 

  ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาโท 



 
 

176 

 

ที ่                             วชิา             มหาวทิยาลยั 
๑. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 
๓. สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
 
๗.ผลงานทางวชิาการ (งานวจิยั/บทความทางวชิาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวจิยั 

ดร. พีระศิลป์ บุญทอง.การศึกษาหลักพุทธธรรมและพุทธวิถีในการพัฒนาและการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕. (ทุนวิจัยวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช: ๒๕๕๕)  

   
 
 
 
 
 
 
 

๓. พระครูจติตสนุทร 
 
๑. ชือ่/ฉายา/สกลุ   พระครูจิตตสุนทร (พิชิต เตชพโล)   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปรญิญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปรญิญาตร ี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.ภาระงานในความรบัผดิชอบ(ภายใน ๓ ปียอ้นหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่                             วชิา มหาวทิยาลัย 
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
๔. พุทธศิลปะ 

  

  
๗.ผลงานทางวชิาการ (งานวจิยั/บทความทางวชิาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ งานวจิยั 
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 พระครูจิตตสุนทร (พิชิต เตชพโล) และคณะ.บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา.(ทุนวิจัยวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช : ๒๕๕๘)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. พระครูวจิติรสาธรุส 
 

๑. ชือ่/ฉายา/สกลุ   พระครูวิจิตรสาธุรส (นภดล เตชธมฺโม)   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปรญิญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปรญิญาตร ี       พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้นหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 
ที ่                             วชิา             มหาวทิยาลยั 
๑. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. วัฒนธรรมไทย 
   
๗.ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ งานวจิยั 
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พระครูวิจิตรสาธุรส (นภดล เตชธมฺโม) และคณะ. การบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิ
บาล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.(ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช: 
๒๕๕๘)  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. พระครูปลดัสาคร สาคโร 
 

 

๑. ชือ่/ฉายา/สกลุ   พระครูปลัดสาคร สาคโร (นุ่นกลับ)   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๕. การศกึษา 
 ๕.๑ ปรญิญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปรญิญาตร ี   พธ.บ. (สังคมวิทยา)     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๖.ภาระงานในความรบัผดิชอบ(ภายใน ๓ ปียอ้นหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 
ที ่                             วชิา             มหาวทิยาลยั 
๑. พุทธธรรม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. ธรรมประยุกต์ 
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๓. ภาวะผู้น า 
  
๗.ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวจิยั 
 พระครูปลัดสาคร  สาคโร (นุน่กลบั) และคณะ. (๒๕๕๙). การเสริมสรา้งจิตอาสากับการพัฒนา  
การศึกษาศาสนสงเคราะหด์ว้ยหลักพุทธธรรม. วารสาร โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ                   
 ๗.๑ บทความวจิยั 
  การน าเสนอบทความวิจัย : การบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘ “การขับเคลื่อคุณภาพ
การศึกษา : ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ”ิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

คณะพทุธศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตพะเยา 
 

๑. พระครูศรวีรพนิจิ คมภฺรีญาโณ  
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระครูศรีวรพินิจ คมฺภีรญาโณ  (อินต๊ะจันทร์) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ        พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท M.A. , (Philosophy) MadrasUniversity 
          ๕.๒  ปริญญาตรี พธ.บ., (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 
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๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

ธรรมปฏิบัติ ๖ 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พุทธปรัชญาเถรวาท 
ธรรมปฏิบัติ ๕ 
ธรรมปฏิบัติ ๒ 
ธรรมปฏิบัติ ๗ 
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย 
บาลีไวยากรณ์ 
ธรรมปฏิบัติ ๑ 
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 

วิทยาเขตพะเยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 
 
 
 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวิจัย 

๑) พระครูศรีวรพินิจ. (๒๕๕๖) “กระบวนการสร้างและสื่อสารองค์ความรู้ท้องถิ่นพะเยาของ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวงธมฺมปญฺโญ)วัดศรีโคมค า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒) พระครูศรีวรพินิจ. (๒๕๕๗) “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งโบราณคดี      
ทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 

๒. พระสนุทรกติตคิุณ อนิทฺปญโฺญ   
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระสุนทรกิตติคุณ อินฺทปญฺโญ  (บุญก้ า) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
๕. การศึกษา  
 ๕.๑ ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Magadh University 
 ๕.๒ ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 
๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
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๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
ธรรมปฏิบัติ ๗ 

วิทยาเขตพะเยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความวิชาการ 

พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ.“หลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ” วารสาร
มหาจุฬาวชิาการปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. พระมหาศวิกร ปญญฺาวชโิร  
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร (ตันตุ้ย) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตพะเยา 
๕. การศึกษา  
 ๕.๑ ปริญญาโท พธ.ม., (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 ๕.๒ ปริญญาตรี พธ.บ., (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
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ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

วัฒนธรรมไทย 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ธรรมบทศึกษา 
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
การจัดการสาธารณูปการ 
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
พุทธธรรมกับสังคมไทย 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 

วิทยาเขตพะเยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความวิชาการ 

พระมหาศิวกรปญฺญาวชิโร.“การสร้างสุขวัยเกษียณตามแนวพุทธศาสตร์” วารสารมหาจุฬา
วชิาการ. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (เดือน มกราคม-มิถุนายน)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. พระสกุฤษฏิ ์ปยิสโีล  
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล (ทะรินทร์) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
๕. การศึกษา  
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม., (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ., (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
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 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
การจัดการศึกษาคณะสงฆ์ 
การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
ธรรมประยุกต์ 
กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ 

วิทยาเขตพะเยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความวิชาการ 

พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล.“สังคหวัตถุ หลักธรรมเพ่ือสังคมสงเคราะห์” วารสารมหาจุฬาวชิาการ.        
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (เดือน มกราคม-มิถุนายน)  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. นายกรภพ สสีัน 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายกรภพ สีสัน 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 
๕. การศึกษา  
 ๕.๑ ปริญญาตรี   ป.ธ. ๙ (ภาษาบาลี)       แม่กองบาลีสนามหลวง 
 ๕.๒ ปริญญาโท พธ.ม., (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

ภาษากับการสื่อสาร 
พระพุทธศาสนามหายาน 
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
พระสูตรมหายาน 
หลักพุทธธรรม 
วิสุทธิมัคคศึกษา 
เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 

วิทยาเขตพะเยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความวิชาการ 

นายกรภพ สีสัน.“Hybrid Paliในสังคมไทยปัจจุบัน” วารสารมหาจุฬาวชิาการ ปีที่ ๔  ฉบับที่ ๒ 
(เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(๗) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส 
------------------------------- 

 
๑. พระเทพปริยตัมินุี, ผศ.ดร.  
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๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระเทพปริยัติมุนี,ผศ.ดร. [มีชัย  วีรปญฺโญ (ตุวันโน)] 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            ภาษาบาลี 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๕.๒  ปริญญาโท    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    ป.ธ. ๙ ประโยค     แม่กองบาลีสนามหลวง 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิาทีท่ าการสอน สถาบนั 
๑ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๒ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
        ๗.๑ บทความวชิาการ 

      ๑)  พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ),ดร.บทความ “มหานมสัการ: อุทานธรรมแหง่
พระพุทธศาสนา” วารสารพุทธศาสตร์ปริทรรศน์   ปีที่ ๑ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙). 
          ๗. หนังสอื 
  ๑) พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ). (๒๕๕๙). มหานมสัการ.  กรุงเทพมหานคร  : ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ซี เอไอเซ็นเตอร์ จ ากัด. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. พระมหาอดุร  สทฺุธญิาโณ,ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาอุดร  สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), ดร. 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก    พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   พธ.บ. (ภาษาไทย)     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตร ี

ที ่ รายวชิาทีท่ าการสอน สถาบนั 
๑ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ ภาษากับการสื่อสาร 
๓ วิสุทธิมรรคศึกษา 
๔ ทีฆนิกายปาลิ 
๕ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ บทความวชิาการ 

      ๑)  พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ. (๒๕๕๙). “หลักการและวธิกีารลา้งบาปกรรมในพระพุทธศาสนา”.
วารสารพุทธศาสตร์ปริทรรศน์   ปีที่ ๑ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙). 
          ๗.๒ ต ารา 

 ๑)  พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (๒๕๕๘). ภาษากบัการสื่อสาร. (ปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพ: 
ไทยรายวันการพิมพ์ จ ากัด.  
 ๗.๔ หนงัสือ 
                 ๑) พระมหาอุดร  สุทฺธิญาโณและคณะ. (๒๕๕๘). ธัมมจักกัปปวตัตนสูตร. กรุงเทพมหานคร:     
ประยูรสาส์นไทย.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. พระภาวนาพศิาลเมธ ี 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระภาวนาพิศาลเมธี [ประเสริฐ  มนฺตเสวี (พรหมจันทร์)] 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา, วิปัสสนาภาวนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
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   ๕.๑ ปริญญาโท     พธ.ม. (วิปัสสนาภาวนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิาทีท่ าการสอน สถาบนั 
๑ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑  

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ 

๖.๒ ประสบการณ์การสอนปรญิญาโท  
ที ่ รายวชิาทีท่ าการสอน สถาบนั 
๑ สติปัฏฐานภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 

๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ หนงัสือ 
                 ๑) พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์. (๒๕๕๗). ฉนับรรลโุสดาบนัแลว้. กรงุเทพมหานคร: โรง
พิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาน์สการพิมพ์. 
                 ๒) พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์. (๒๕๕๗). มหาบรุษุ ผูเ้อาชนะความตายไดแ้ลว้. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาน์สการพิมพ์. 
                 ๓) พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์. (๒๕๕๗). ไมต่้องตกนรกอกีแลว้ดว้ยบนัได ๗ ขัน้. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาน์สการพิมพ์. 
                 ๔) พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์. (๒๕๕๗). บรรลธุรรมในชาตนิี้. กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด กรกนกการพิมพ์.  
                 ๕) พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์. (๒๕๕๗). วิปสัสนาภาวนา ทีไ่มถู่กเขียนไว้ใน
พระไตรปฎิก. กรุงเทพมหานคร: ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์ จ ากัด.  
       ๖) พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (๒๕๕๙). ความจรงิเด็ดขาดในศาสนาพทุธ ที่พระเจา้ไมอ่าจเบียดบงั
ได.้ กรุงเทพมหานคร: กรกนกการพิมพ์ จ ากัด.  
 
 
 

๔. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.จารวุรรณ  พึง่เทียร 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   ดร.จารุวรรณ  พึ่งเทียร 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ           ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ, พุทธศิลป์ 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก    Ph.D. (Ancient Asian History) Magadh University, India 
   ๕.๒  ปริญญาโท    M.A. (Ancient Asian History)  Magadh University, India 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   B.A. (Ancient Asian History)     Magadh University, India  
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิาทีท่ าการสอน สถาบนั 
๑ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๓ พุทธศิลป์ 
๔ ภาษาอังกฤษเสริม ๑ 
๕ ภาษาอังกฤษเสริม ๒ 
๖ ภาษาอังกฤษเสริม ๓ 
๗ ภาษาอังกฤษเสริม ๔ 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ บทความวชิาการ 

      ๑)  ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียร. (๒๕๕๙). “วิธีการพัฒนาจิตให้เกิดพุทธปัญญา”. วารสารพุทธ
ศาสตรป์ริทรรศน.์  ปีที่ ๑ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙). 
          ๗.๓ ต ารา 

 ๑) ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียร (๒๕๕๘). พุทธศลิป.์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง). 
กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย. 
 ๗.๔ หนงัสือ 
       ๑) ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียรและคณะ. (๒๕๕๘). ธัมมจักกปัปวตัตนสตูร. กรุงเทพมหานคร: 
ประยูรสาส์นไทย.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕. ดร.ชัยชาญ  ศรหีาน ู
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   ดร.ชัยชาญ  ศรีหาน ู
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
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๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            ศาสนาและปรัชญา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก   Ph.D. (Philosophy and Religion) Dr.B.R.Ambedkar University, Agra India 
   ๕.๒  ปริญญาโท    M.A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras Hindu University, India 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิาทีท่ าการสอน สถาบนั 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น  

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

๒ ปรัชญาจีน 
๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๔ ภาวนิยม  (Existentialism) 
๕ ศิลปะการด าเนินชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
๖ Symbolic Logics  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๗ Religion and Sociology 
๘ Philosophy of Religion 
๙ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  

 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑๐ พุทธปรัชญาเถรวาท 
๑๑ การจัดการศึกษาคณะสงฆ์ 
๑๒ ขุททกปาลินิกาย ๓ 
๑๓ ระเบยีบวิธีวิจัยทางภาษาบาลี 
๑๔ การรศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 

๔.๒ ประสบการณ์การสอนปรญิญาโท 
ที ่ รายวชิาทีท่ าการสอน สถาบนั 
๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส านักวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ และ ๒ 

๓ ปญหาและทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๔ การวิเคราะหปรัชญาสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ บทความวชิาการ 
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           ๑) นายชัยชาญ ศรีหานู. (๒๕๕๙).  “วิเคราะห์หลักกรรมในฐานะโอกาสพัฒนาเพ่ือรู้แจ้งสัจธรรม”
วารสารพุทธศาสตรป์ริทรรศน.์ ปีที่ ๑ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙). 
          ๗.๒ หนงัสือ 
        ๑) นายชัยชาญ ศรีหานู. (๒๕๕๙). มหาสติปฏัฐานสตูร: วเิคราะห์เชงิปรชัญา. กรุงเทพมหานคร:  
ประยูรสาส์นไทย.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตแพร่ 
-------------------------- 

๑. พระอนุสรณ ์  กติตฺวิณโฺณ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระอนุสรณ์   กิตฺติวณฺโณ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตแพร่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
๑ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑  

 
วิทยาเขตแพร่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
๓ ประวัติพระพุทธศาสนา 
๔ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
๕ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
๖ แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา 
๗ ปรัชญาไทย 
๘ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ วจิยั 
         ๑) พระอนุสรณ์   กิตฺติวณฺโณ. ความเชื่อและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีปีใหม่สงกรานต์
ล้านนา.   
         ๒) พระอนุสรณ์   กิตฺติวณฺโณ. บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของพระสิริมังคลาจารย์. 
          ๓) พระอนุสรณ์   กิตฺติวณฺโณ. บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม 
ญาณส วโร. 
 
 

 
 
 
 
 

๒. พระศกัดธิชั   ส วโร 
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๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระศักดิธัช   ส วโร 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ              พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตแพร่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท    ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
๑ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑  

 
 

วิทยาเขตแพร่    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 

๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ 

๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 

๖ ศาสนาทั่วไป 
๗ ศาสนาเปรียบเทียบ 
๘ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ 
๙ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 

๑๐ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๑๑ พระสูตรมหายาน 
๑๒ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
   ๗.๑ วจิยั 
 ๑) วิจัยชุด พระศักดิธัช  ส วโร. “บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร” 
 ๒) วิจัย พระศักดิธัช  ส วโร. “ความเชื่อและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีปีใหม่สงกรานต์ล้านนา”.   
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๓. นายอภชิา  สขุจนี 
  

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายอภิชา   สุขจีน 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    วิทยาเขตแพร่ 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    ศศ.บ. (ศาสนศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปรญิญาตรี 
๑ บรรยายรายวิชาปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ  

 
 
 

วิทยาเขตแพร่    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ บรรยายรายวิชาพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
๓ บรรยายรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
๔ บรรยายรายวิชาบาลีเสริมพิเศษ ๑ 
๕ บรรยายรายวิชาปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 
๖ บรรยายรายวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท 
๗ บรรยายรายวิชาบาลีเสริมพิเศษ ๒ 
๘ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๘ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 

๑๐ การปกครองคณะสงฆ์ 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
   ๗.๑ วจิยั 
 ๑) วิจัยชุด นายอภิชา   สุขจีน. บทบาทการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมของครูบากัญจนอรัญญวาสี มหา
เถระ (ครูบามหาเถร). 
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๔. นายรวโีรจน์  ศรคี าภา 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายวีโรจน์   ศรีค าภา 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
       ๕.๑  ปริญญาโท   พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       ๕.๒  ปริญญาตรี  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
๑ บรรยายวิชา พระไตรปิฎกศึกษา 

 
 

วิทยาเขตแพร่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๒ บรรยายวิชา พระสุตตันตปิฎก 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ งานวจิยั 
 ๑) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. การประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนัน
ของชุมชนในจังหวัดแพร่  (หัวหน้าโครงการ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๒) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. การศึกษาคุณค่าแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ (ผู้ร่วม
วิจัย) ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  
 ๓) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. ศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษา 
บริษัท คุณวิสิทธิ์  ชัยสุวรรณ   (ผู้ร่วมวิจัย) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ๔) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. รูปแบบและกระบวนการบริหารด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ภาคีเครือข่ายพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ (หัวหน้าโครงการ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 ๕) นายวีโรจน์   ศรีค าภา.ส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ (หัวหน้าโครงการ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ๖) นายวีโรจน์   ศรคี าภา. สืบชะตาล้านนา:แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิต
วิญญาณของชุมชนในล้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ๗) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. ศาสนพิธี วิถีวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (หัวหน้า
โครงการ) 
 ๘) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. การจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ (ผู้ร่วมวิจัย) ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  (ก าลังด าเนินงาน) 
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 ๙) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตแพร่ และพระสังฆาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ต่อ
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่” พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ๑๐) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด จังหวัดแพร่”ิพ.ศ. ๒๕๔๘ (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๗.๒ บทความทางวชิาการ 
        ๑) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. พุทธธรรมกับสังคมไทย. เผยแพร่ในสารนิพนธ์พทุธศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน้า  ๘๕-๙๕. 
        ๒) นายวีโรจน์   ศรีค าภา. เหตุการณ์ที่ส าคัญในชีวิต. เผยแพร่ในสารนิพนธ์พทุธศาสตรบณัฑติ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน้า ๒๙๕-๓๐๖. 
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๕. นายเกรยีงศักดิ ์ ฟองค า 
 

๑.     ชือ่/ฉายา/นามสกลุ    นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ               พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตแพร่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาโท    M.A. (Philosophy)  มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย 
   ๕.๒ ปริญญาตรี    พธ.บ. (ศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตร ี
๑ วิชา ปรัชญาเบื้องต้น  

 
 

วิทยาเขตแพร่   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ วิชา พระไตรปิฎกศึกษา 
๓ วิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔ วิชา ปรัชญาอินเดียโบราณ 
๕ ปรัชญาเบื้องต้น 
๖ พระพุทธศาสนามหายาน 
๗ ปรัชญาไทย 
๘ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
๙ วิชา พระอภิธรรมปิฎก 

 ๖.๒ ประสบการณ์การสอนปรญิญาโท 
๑ วิชา พุทธปรัชญา วิทยาเขตแพร่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
  ๗.๑ งานวจิยั  
         ๑) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “การติดตามผลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่” พ.ศ. ๒๕๔๘ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
         ๒) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด จังหวัดแพร่”ิพ.ศ. ๒๕๔๘ (ผู้ร่วมวิจัย) 
          ๓) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า.  “ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตแพร่ และพระสังฆาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่” พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ร่วมวิจัย) 
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          ๔) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น. 
 

              ๕) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่”ิ(หัวหน้าโครงการ). 
      ๖) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “คุณภาพการบริการของส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่”ิ(ผู้ร่วมวิจัย). 
          ๖. นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “กระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลแพร่”ิิ(หัวหน้าโครงการ) 
          ๗. นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “การสืบค้นการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่” พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผู้ร่วมวิจัย) 
  ๗.๒ บทความวจิยั 
         ๑) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. “บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่” วารสารส านักบัณฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ ๑๑   ฉบับ
ที่ ๒ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘ 
        ๒) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า.“คุณภาพการบริการของส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” วารสารสนัตศิึกษา. 
  ๗.๓ ต ารา 
  ๑) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. (๒๕๕๑). ปรชัญาเบื้องตน้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา      
ลงกรณราชวิทยาลัย. 
       ๒) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. (๒๕๕๘). พระไตรปฎิกศกึษา.  ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร:      
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
           ๗.๓ หนงัสือ 
       ๓) นายเกรียงศักดิ์  ฟองค า. (๒๕๕๘). ปรัชญาอินเดียโบราณ. พิษณุโลก: โรงพิมพ์โฟกัสพริ้นติ้ง. 
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(๙) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตสุรนิทร ์
------------------------- 

 

๑. พระธรรมโมลี,ดร.  
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระธรรมโมลี (ทองอยู่)   ฉายา  ญาณวิสุทฺโธ  นามสกลุ   พิศลืม 

๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ              พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตสุรินทร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาโท     M.A. (ภาษาสันสกฤต) University of Madras, India 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ป.ธ.๙   (ภาษาบาลี)    แม่กองบาลีสนามหลวง 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี  
 

๑ 

 

๖๐๐ ๑๐๙ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 
 
 

 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

   

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑บทความวิชาการ  

 พระธรรมโมลี. สุขภาวะแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา. วารสารวนัมฎองแหรก พุทธ
ศาสตรป์ริทรรศน.์ 
 

 ๗.๓ หนังสือ    

 พระธรรมโมลี. (๒๕๕๙) ช้างในพระพุทธศาสนา. 
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๒.  พระครปูรยิตัวิิสทุธคิณุ  

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ    พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ฉายา  จกฺกธมฺโม  นามสกลุ  จ าปาทอง 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔.  สงักัด-สถานที ่     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.  การศึกษา 

 ๕.๑  ปริญญาเอก  พธ.ด. Ph.D. (Pali & Buddhism) University of Madras, India 
 ๕.๒  ปริญญาโท   M.A. (Philosophy) University of Madras, India 
 ๕.๓  ปริญญาตร ี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)  

 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ๑๐๑ ๓๒๓ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
๓ ๑๐๑ ๔๓๗  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 
๔ ๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
๕ ๑๐๑ ๓๒๔ ชีวิตและผลงานปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

         ๖.๒ ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ ๑๐๒ ๕๐๑ พระพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ ๒๐๑  ๕๐๒ พระพุทธศาสนามหายาน 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย   

       ๑) พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ. (๒๕๕๔) การใช้หลักพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ่ึงตนเองลุ่มแม่น้ ามูล. อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์.  
       ๒) พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ.(๒๕๕๘). คุณค่าและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชน  “เขมร-ลาว-กูย” ลุ่มแม่น้ ามูล จังหวัดสุรินทร์. 
 ๗.๒ หนังสือ/ต ารา    
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       ๑) พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ.(๒๕๕๕). พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
       ๒) พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ.(๒๕๕๗). พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 
 

 

 

 

 

๓.  พระครวูศิษิฏ์วหิารคณุ  

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ    พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด อาภสฺสโร/บุญเตือน) 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔.  สงักัด-สถานที ่     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.  การศึกษา 

 ๕.๑  ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒  ปริญญาตร ีอภิธรรมบัณฑิต วัดกลางสุพรรณบุรี 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ 
๓ ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 
๔ ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
๕ ๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗ 
๖ ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ หนังสอื    
  พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ.(๒๕๕๙) พระอภิธรรมปิฎก.  
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๔.  พระปลดัวชัระ วชริญาโณ 

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ    พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ/เกิดสบาย 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔.  สงักัด-สถานที ่     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.  การศึกษา 

 ๕.๑  ปริญญาโท    M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi India 
 ๕.๒  ปริญญาตร ี พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมในพระพุทธศาสนา 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๓ ๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
๔ ๑๐๑ ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
๕ ๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
๖ ๑๐๑ ๔๒๗ รฐัศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

๗ ๑๐๑  ๓๐๖ หลักพุทธธรรม 

๘ ๒๐๙ ๓๐๔ การสอนการบริหารจิตฯ 
๙ ๒๐๙ ๓๐๖ การสอนพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ บทความวิชาการ 

  ๑) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. (๒๕๕๗). พุทธธรรมในการด าเนินชีวิต. 
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  ๒) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. (๒๕๕๗). จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต. 
  ๓) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. (๒๕๕๘). การศึกษาเพ่ือพัฒนาปัญญา. 
  ๔) หลักธรรมเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน.(๒๕๕๙). รวมบทความวิชาการ มจร. ๒๙ ปี. 
 ๗.๒ หนังสือ  

  ๑) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. มองอย่างเซน 
  ๒) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. พุทธธรรมในการด าเนินชีวิตส าหรับครองตน 
 ๗.๓ หนังสือ/ต ารา 

  ๑) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. (๒๕๕๘). พุทธธรรมในการด าเนินชีวิตส าหรับครองตน. 

  ๒) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. (๒๕๕๙). การพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธธรรม. 

  ๓) พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ. (๒๕๕๙). มองอย่างเซน. 

 

๕.  นายบรรจง  โสดาด ี

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ    นายบรรจง  โสดาดี 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔.  สงักัด-สถานที ่     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.  การศึกษา 

 ๕.๑  ปริญญาโท   ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๕.๒  ปริญญาตร ี พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ ประวัติพระพุทธศาสนา 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ปรัชญาเบื้องต้น  
๓ พุทธปรัชญาเถรวาท 
๔ ประวัติพระพุทธศาสนา   
๕ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
๖ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 
๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา 
๘ ตรรกศาสตร์ตะวันออก 

๖.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ พุทธปรัชญา วิทยาเขตสุรินทร์ 
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๒ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย   

         ๑) นายบรรจง  โสดาด.ี (๒๕๕๕). การศึกษารูปแบบและคุณค่าของเหตุผลในการสอนธรรมของ
พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อศรัทธาของประชาชน. 
         ๒) นายบรรจง  โสดาด.ี (๒๕๕๖). การศึกษาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือธ ารงรูปแบบการสอน
ธรรมของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย. 
         ๓) นายบรรจง  โสดาด.ี (๒๕๕๗). ศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของ
พุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 
 ๗.๒ บทความวิชาการ   

          ๑) นายบรรจง  โสดาดี. (๒๕๕๕). ของกินบ่กินมันเน่า ของเก่าบ่เล่ามัันลืม ตอน "ไปเบิ่งเวียดนาม
ใต้" มหาจฬุาคชสาร. 
                ๒) นายบรรจง  โสดาดี. (๒๕๕๖). สันติวิธวีิถีพระโพธิญาณเถระ. สารนพินธ์พทุธศาสตรบัณฑติ. 
         ๓) นายบรรจง  โสดาด.ีบันทึกสิกขาจาริกลาว-จีน. วารสาร สารมุทติาพจน ์ฯ 
 ๗.๓ หนังสือ/ต ารา  

       นายบรรจง  โสดาดี. (๒๕๕๘). วชิาประวตัิพระพทุธศาสนา. (ฉบับปรับปรุง). มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

(๑๐) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตหนองคาย  
---------------------------- 

 
๑. พระมหาประหยดั ปญญฺาวโร 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร (สุนนท์) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.     การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  [อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ]  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท     พธ.ม (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
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๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 
 

 

พระสุตตันตปิฎก 
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
ธรรมบทศึกษา 
หลักพุทธธรรม 
พุทธศิลปะ 
การจัดการศึกษาคณะสงฆ์ 
การศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

 
 
 

วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวจิยั 
 ๑) พระมหาประหยัด ปญญาวโร. [ผู้ร่วมวิจัย].  (๒๕๖๐). “การศึกษาการล่วงละเมิดสิกขาบท 
: กรณีพระฉัพพัคคีย์”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 ๒) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๙). “ศึกษาเชงิส ารวจรปูแบบทาง
สถาปตัยกรรมของพระธาตเุจดยี์ในจงัหวดัหนองคาย : กรณีศึกษาพระธาตุบงัพวน พระธาตโุพนจิกเวยีงววั และ
พระธาตหุลา้หนอง”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 ๓) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๙). “ศึกษาความเปรียบเทียบความเชื่อ
เรื่องพญาแถน พญานาค และการถือผีของประชาชนสองฝั่งโขง”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย. 
 ๔) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. (๒๕๕๕). “รูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของส านัก
วัดเนินพระเนาวนาราม  ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 

๗.๒ บทความวชิาการ 
 ๑) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. (๒๕๖๐) “การศึกษาการล่วงละเมิดสิกขาบท : กรณี
พระฉัพพัคคีย์”. การประชุมวชิาการระดบัชาตปิญัญาภวิฒัน ์ครัง้ที่ ๗ สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒัน.์ 
 ๒) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. “เหตุเกิดที่แคว้นสักกะ” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.          
ปีที่ ๑๐ ฉบับวิทยาเขตหนองคาย (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๓๕-๙๔. 

 ๓) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. “พัฒนาการรูปแบบการแสดงธรรมของพระสงฆ์ไทย” 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับวิทยาเขตหนองคาย (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๐๘๕-๒๐๔ 
  ๔) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. “รูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของส านักวัดเนิน
พระเนาวนาราม   ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับ
วิทยาเขตหนองคาย (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๓๕๕-๓๖๔. 

๕) พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร. “การล่วงละเมิดสิกขาบท : กรณีพระฉัพพัคคีย”์.  
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับวิทยาเขตหนองคาย (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๔) : ๑๒๔-๑๓๙. 
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๒. พระมหาประทปี อภวิฑฒฺโน,ดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร. 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ           พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
 ๕.๒  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
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๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

ธรรมนิเทศ 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ 
การปกครองคณะสงฆ์ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
ธรรมาภิบาลตามแนวพุทธ 
ศาสตร์การสอน 
การใช้เทคโนโลยีส าหรับครู 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
พุทธศิลปะ 
บาลีไวยากรณ์ ๑ 
บาลีไวยากรณ์ ๓ 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ 

 
 
 
 

วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวจิยั 
  ๑) พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๖๐). “การศึกษาการล่วงละเมิด
สิกขาบท : กรณีพระฉัพพัคคีย์”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
  ๒) พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร. (๒๕๖๐). “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในสังคมไทย”. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 ๓) พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๙). “การศึกษาแนวทางอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเรือนของชุมชนในดินแดนลุ่มน้ าโขง”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 ๔) พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๙). “ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมที่
ปรากฏในวรรณกรรมพระมาลัย ฉบับอักษรขอมโบราณ”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย. 

 ๗.๒ บทความวชิาการ 
 ๑) พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร. (๒๕๖๐) “การศึกษาการล่วงละเมิดสิกขาบท : กรณี
พระฉัพพัคคีย์”. การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ ๗ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

 ๒) พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ดร. (๒๕๖๐). การประยุกต์ใช้วิสัยทัศน์เชิงพุทธ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. หน้า ๙๓๖-๙๔๓. 

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

207 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. พระครภูัทรสริิวฒุ,ิดร. 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร. 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ           พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๕.๒ ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒ ปริญญาตรี    พธ.บ. (สังคมศึกษา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
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๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 
 

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
พระอภิธรรมปิฎก 
ชีวิตและผลงานปราชญ์ 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
พุทธศิลปะ 
ประวัติพระพุทธศาสนา 
ธรรมนิเทศ 
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
พุทธวิธีการบริหาร 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 
 
 
 

วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวจิยั 
  ๑) พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๖๐). “การศึกษาการล่วงละเมิดสิกขาบท : กรณี
พระฉัพพัคคีย์”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 ๒) พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๙). “ศกึษาความเปรยีบเทยีบความเชือ่เรือ่ง
พญาแถน พญานาค และการถือผีของประชาชนสองฝัง่โขง”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตหนองคาย. 
  ๓) พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๙). “ศึกษาเชงิส ารวจรปูแบบทางสถาปัตยกรรม
ของพระธาตเุจดยี์ในจังหวัดหนองคาย : กรณีศึกษาพระธาตุบังพวน พระธาตุโพนจิกเวียงวัว และพระธาตุหล้า
หนอง”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 

 ๗.๒ บทความวชิาการ 
 พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร. (๒๕๖๐) “การศึกษาการล่วงละเมิดสิกขาบท : กรณีพระฉัพพัคคีย์”.  
การประชมุวชิาการระดบัชาติปัญญาภวิฒัน ์ครัง้ที ่๗ สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน.์ 

 ๗.๓ ต ารา 
 พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร. [แต่งร่วม]. พระอภธิรรมปฎิก. พระนครศรอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
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 - 
๔. พระวนัชยั ภรูิทตโฺต 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระวันชัย ภูริทตฺโต 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ           พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาโท    ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
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ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

 

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ประวัติพระพุทธศาสนา 
ภาษาและวัฒนธรรม 
ธรรมประยุกต์ 
การจัดการสาธารณูปการ 
ธรรมนิเทศ 

 
 
 
 

วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวจิยั 
  ๑) พระวันชัย ภูริทตฺโต. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๖๐). “การศึกษาการล่วงละเมิดสิกขาบท : กรณี
พระฉัพพัคคีย์”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
  ๒) พระวันชัย ภูริทตฺโต. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๙). “ศึกษาความเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องพญา
แถน พญานาค และการถือผีของประชาชนสองฝั่งโขง”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย. 
 ๓) พระวันชัย ภูริทตฺโต. [ผู้ร่วมวิจัย]. (๒๕๕๘). “ศึกษาภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้าน : ศึกษา
เฉพาะกรณีหมอยารากไม้และหมอยาดูกริมสองฝั่งโขงหนองคาย -นครเวียงจันทน์, นครหลวงเวียงจันทน์-
หนองคาย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 

  
๗.๒ บทความวชิาการ 

 พระวันชัย ภูริทตฺโต. (๒๕๖๐) “การศึกษาการล่วงละเมิดสิกขาบท : กรณีพระฉัพพัคคีย์”.  
การประชมุวชิาการระดบัชาติปัญญาภวิฒัน ์ครัง้ที ่๗ สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน.์ 
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๕. นายเจษฎา มูลยาพอ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายเจษฎา มูลยาพอ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๕.  ประวตักิารศึกษา  
    ๕.๑  ปริญญาโท     M.A. (Buddhist Studies)  University of Delhi India.  
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
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 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
  
 

ที ่ รายวิชาที่สอน  
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
พุทธปรัชญาเถรวาท   
ธรรมะภาคกาษาอังกฤษชัน้สูง   
พระวินัยปิฎก  
ศาสนาท ั ่วไป   
ธรรมะประยุกต ์ 
ธรรมะภาคกาษาอังกฤษ    
ชีวิตและผลงานปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
พุทธศิลปะ    
ธรรมะภาคกาษาอังกฤษชัน้สูง   
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก   

 
 
 

วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๖.๒  ประสบการณ์สอนปรญิญาโท 
 รายวิชาที่สอน  

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

พระไตรปิฎกวิเคราะห์  
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนามหายาน  
พุทธปรัชญา    
ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

 
วิทยาเขตหนองคาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 
 
 
 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวจิยั 
  ๑) ดร.เจษฎา มูลยาพอ (หัวหน้าโครงการวิจัย)๒๕๕๖. การประยุกต์ใช้หลักค าสอนด้าน
นิเวศวทิยาในพระไตรปฎิกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
   ๒) ดร.เจษฎา มูลยาพอ (วิจัยร่วม) ๒๕๕๗. ศึกษาเชิงส ารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย  ๒๕๕๗  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
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  ๓) ดร.เจษฎา มูลยาพอ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (๒๕๕๙). “การศึกษาแนวทางอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเรือนของชุมชนในดินแดนลุ่มน้ าโขง”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 

 ๗.๒ บทความวชิาการ 
  ๑) ดร.เจษฎา   มูลยาพอ. (๒๕๕๕).  สิ่งแวดล้อมในพระไตรปิฎก  ในวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์  ปีที่ ๘  ฉบับวิทยาเขตหนองคาย มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕ 
       ๒) ดร.เจษฎา มูลยาพอ. (๒๕๕๗). กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร ในวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ปีที่ ๑๐  ฉบับวิทยาเขตหนองคาย มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗ 

๗.๒ บทความวชิาการ 
  ๑) ดร.เจษฎา  มูลยาพอ (๒๕๕๙).  The legendary geography of Nongkhai Province   
๒๕๕๙  (The 7 th  International Buddhist Research Seminar 18-20 February,2016 at MCU 
Buddhist College,Nan Province,Thailand (๑๗-๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์น่าน)   หน้า ๒๐๕-
๒๑๑. 

  ๒) ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ.  (๒๕๕๙).  การประยุกต์ใช้หลักค าสอนด้านนิเวศวิทยาใน
พระไตรปิฎกเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี.  (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๓  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “พุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ (หน้า ๗๘๘-๘๐๑) 

  ๓) ผศ.ดร. เจษฎา มูลยาพอ. (๒๕๖๐). วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.  
(ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "พุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย" การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓   31 มีนาคม 2560  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)  หน้า ๗๗๘-๗๘๗. 
 ๗.๓ ต ารา 

 ๑) ดร.เจษฎา มูลยาพอ. (๒๕๕๕). พระพทุธศาสนากบัสงัคมสงเคราะห.์ กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

๒) ดร.เจษฎา มูลยาพอ. (๒๕๕๖). พระพทุธศาสนากบันเิวศวิทยา. กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (หน้า ๒๐๕-๒๗๑) 

 ๗.๔ หนงัสือ 
   ดร.เจษฎา  มูลยาพอ. (๒๕๕๖). ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก  : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
จังหวัดขอนแก่น       

 
  

 
 

(๑๑)  ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ  
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

คณะพทุธศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค ์
----------------------- 
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๑. พระครนูิรมติสงัฆกิจ  

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระครูนิรมิตสังฆกิจ (นินนาท ภู่เล็ก) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธสศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    วิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท      พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี     พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

วัฒนธรรมไทย 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
ศาสนาทั่วไป 

 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวิจัย 
                 พระครูนิรมิตสังฆกิจ.พุทธจติวทิยาเพือ่การเยยีวยาและฟืน้ฟผููป้ระสบอทุกภัย. 

๗.๒ บทความวิชาการ 
      พระครูนิรมิตสังฆกิจ.วฒันธรรมทางพระพทุธศาสนากบัวิถชีวีติคนไทย. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒. ดร.กาญจนาณฐั  ประธาตุ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   ดร.กาญจนาณัฐ  ประธาตุ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธสศาสนา 
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๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาเอก    พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   บธ.ม. (ผู้จัดการยุคใหม่) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ๕.๒  ปริญญาตรี    บธ.บ. (บัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
การบริหารจัดการงบประมาณ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
 ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 

สัมนาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
 ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
 

ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวิจัย 

กาญจนาณัฐ ประธาตุ ดร.,พุทธจิตวิทยาเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย. 
๗.๒ บทความวิชาการ 
 กาญจนาณัฐ ประธาตุ ดร.,การปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ชีวิตที่แท้จริง. 
 
 
 

 
 
 

๓. นายจรรยา  ลนิลา 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายจรรยา  ลินลา 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
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๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธสศาสนา 
๔.     สงักัด-สถานที ่   วิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕.     การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (รัฐศาสตร์)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  
ภาษากับการสื่อสาร 
พระสุตตันตปิฎก                               
พระไตรปิฎกศึกษา 

 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวิจัย 

๑) จรรยา  ลินลา. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความพอเพียงบนพ้ืนฐานการ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ. 

๒) จรรยา  ลินลา. นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็น
จังหวัดจัดการตนเอง. 

๓) จรรยา  ลินลา. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยด้านสื่อสร้างสรรค์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน. 

๗.๒ บทความวิชาการ 
      จรรยา ลินลา. สิกขา ๓ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยังยืน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. นายกติตพิทัธ ์ โมราสขุ 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายกติติพัทธ์  โมราสุข 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 



 
 

217 

 

๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธสศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตนครสวรรค์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท   พธ.ม. (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

ปรัชญาเบื้องต้น 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธสาสนา 
ธรรมนิเทศ                  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น                               
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์                                     
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พระสูตรมหายาน 

 
 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวิจัย 

  ๑) กิตติพัทธ์ โมราสุข. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยด้านสื่อสร้างสรรค์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน. 

  ๒ ) กิตติพัทธ์ โมราสุข. พุทธจิตวิทยาเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย. 
๗.๒ บทความวิชาการ 
 ๑) กิตติพัทธ์ โมราสุข.  “แนวคิดทางด้านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพ” บทความในการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น. 
 ๒) กิตติพัทธ์  โมราสุข. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทัศนะของพุทธจริยศาสตร์. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๖. นายวฒันะ  กลัปย์าณพ์ฒันกุล 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล 
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๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธสศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑ ปริญญาโท      กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          ๕.๒  ปริญญาตรี     น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               ปธ.๙ (ภาษาบาลี)    แม่กองบาลีสนามหลวง  
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

พระไตรปิฎกศึกษา 
ธรรมบทศึกษา  
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
ปรัชญาเบื้องต้น 
พระอภิธรรมปิฎก 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วรรณคดีบาลี 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
พระไตรปิฎกศึกษา 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
พุทธธรรมกับสังคมไทย 

 
 
 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ งานวิจัย 

๑) วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล. (๒๕๕๗). การปริวรรตพระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 

๒)วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล. พุทธจิตวิทยาเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย. 
๗.๒ บทความวิชาการ 

วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล. (๒๕๕๘). ภาวะผู้น าของพระมหากัสสปะในการสังคายนา ครั้งที่ ๑.  
๗.๓ หนังสือ 

๑) วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล. (๒๕๕๘). วิชาธรรมศึกษา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์. 

๒) วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล. (๒๕๕๘) วิชาจิตวิทยาในพระไตรปิฎก : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 

 
 

 (๑๒) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
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มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลยัสงฆช์ยัภูมิ 
------------------------------ 

 
             ๑. พระครวูรเจตยิาภริกัษ์ 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระครูวรเจติยาภิรักษ์   กลฺยาโณ     มานะดี 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
       ๕.๑  ปริญญาเอก      พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       ๕.๒  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
              ๕.๓  ปริญญาตรี    พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา  
 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ พระไตรปิฎกศึกษา  
๒ อาเซียนศึกษา  
๓ พระสุตตันตปิฎก  
๔ การบริหารจัดการงบประมาณ 
๕ จิตวิทยาการเมือง  
๖ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความทางวชิาการ 
 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดชัยภูมิ วารสารธรรมทรรศน์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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๒.  พระมหาสมุนิทร ์ ยตกิโร    
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาสุมินทร์  ฉายา  ยติกโร นามสกลุ  ก่อบุญ   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี)  แม่กองบาลีสนามหลวง 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา  
 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔  
๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๖  
๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕  
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗  
๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓  
๙ SP บาลีเสริม  

๑๑ SP บาลีเสริม  
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความทางวชิาการ  
          ๑) พระมหาสุมินทร์ ยติกโร. การประยกุตใ์ชห้ลกัอิทธบิาท ๔ ในการปฏบิัตงิาน. วารสารธรรม
ทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
         ๒) พระมหาสุมินทร์ ยติกโร. พระพทุธศาสนากบัการเมอืงการปกครองของไทย การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น. 
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๓.  พระครปูลดัพรีะพนัธ ์  ธมมฺวุฑโฺฒ   
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระครูปลัดพีระพันธ์  ฉายา   ธมฺมวุฑฺโฒ  นามสกลุ  ตรีศร ี
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
        ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
               ๕.๒  ปริญญาตรี    ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย)   ม.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ ประวัติพระพุทธศาสนา   

 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  
๓ การจัดการเชิงกลยุทธ  
๔ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  
๕ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๖ พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ   
๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพุทธศาสนา  
๘ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   

 
๗. บทความทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความทางวชิาการ 
  พระครูปลัดพีระพันธ์.  ใบเสมาหินพระโพธิ์สัตว์ได้ดั่งใจปรารถนา (พระพรหมนารท). วารสาร
ธรรมทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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๔.  ดร.ทิพยภ์วษิณ ์ ใสชาต ิ      
 

๑.     ชือ่/ฉายา/นามสกลุ     ดร.ทิพย์ภวิษณ์    นามสกลุ  ใสชาติ   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ                พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๓  ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๓  ปริญญาตรี    พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
    ๖.๑ ประสบการณส์อนปรญิญาตรี 
ที ่ วชิา  

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
๒ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ  
๓ ศาสนาทั่วไป  
๔ วิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย  

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
    ๗.๑ บทความทางวชิาการ 
           ดร.ทิพย์ภวิษณ์  ใสชาติ.  สันโดษ : ความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยความพอเพียง. วารสารธรรมทรรศน.์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น. ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
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๕.  พระมหาวฑิรูย ์ สิทธฺิเมธี    
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาวิฑูรย์  ฉายา  สิทฺธิเมธี  นามสกลุ   บังสันเทียะ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม. (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    ป.ธ.๙ (ภาษาบาลี) แม่กองบาลีสนามหลวง              
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
      ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ SP บาลีเสริม   

 
 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ SP บาลีเสริม  
๓ SP บาลีเสริม  
๔ SP บาลีเสริม  
๕ SP บาลีเสริม  
๖ SP บาลีเสริม  

๑๓ ปรัชญาเบื้องต้น  
๑๔ SP บาลีเสริม  
๑๕ SP บาลีเสริม  
๑๖ SP บาลีเสริม  
๑๗  แต่งแปลบาลี  

  
๗. บทความทางวชิาการ 
         พระมหาวิฑูรย์  สิทฺธิเมธี.  แง่งามแห่งชีวิต : มุมมองเชิงบุคลาธิษฐานสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยุค
โลกาภิวัตน์. วารสารธรรมทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๙. 
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(๑๓) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิา พระพทุธศาสนา 

ส่วนงาน วทิยาลยัสงฆ์เชยีงราย มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
--------------------------- 

๑. พระอกัขราภศิุทธิ์ สริิวฑฒฺโน  
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ  พระอักขราภิศุทธิ์   สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร. 
๒. ต าแหนง่วชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔.  สงักัด-สถานที ่     วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

  ๕.๑ ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
       ๕.๒ ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   ม.มหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
       ๕.๓ ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง)       

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ศาสนาทั่วไป  

 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ พระวินัยปิฏก 
๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
๕ ธรรมนิเทศ 
๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
๗ หลักพุทธธรรม 

๘ วิสุทธิมัคคศึกษา 
๙ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

๑๐ พุทธธรรมกับสังคมไทย 
๑๑ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
๑๒ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
๑๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
๑๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
๑๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 
๑๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 
๑๗ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
๑๘ สัมมนาพระพุทธศาสนา 
๑๙ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 
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๒๐ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๒๑ พระพุทธศาสนากับการบริหาร 
๒๒ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
๒๓ ธรรมบทศึกษา 



 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ งานวจิยั 

๑) พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร.(๒๕๕๙).สภาพปัญหาการท ารายงานในชั้นเรียนของ
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๒) พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร. (๒๕๕๙).ศกึษาวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพ เกี่ยวกับ
องค์ความรู้ของรูปแบบงานวิจัย.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๓) พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร.(๒๕๕๙).ศกึษาแรงจูงใจ และ รูปแบบการเรียนการสอน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน .วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๔) พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร. (๒๕๖๐) กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

๗.๒ บทความทางวชิาการ 
๑) พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร. (๒๕๕๘) รปูแบบและกระบวนการสื่อสารพุทธธรรม

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทย. เชียงใหม่ : วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ 
๒) พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร. (๒๕๕๙) สภาพปัญหาการท ารายงานในชั้นเรียนของ

นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย. น่าน : งานวิจัยนานาชาติครั้งท่ี ๗ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 

 

 

 

๒. พระครูศรรีตันากร,ดร. 
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ  พระครูศรีรตันากร,ดร. 
๒. ต าแหนง่วชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชยีงชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
    ๕.๑ ปริญญาเอก   Ph.D. (Buddhist Studies)   Banaras Hindu University,India 
         ๕.๒ ปริญญาโท    M.A. (philosophy & Religion)   Banaras Hindu University,India 

       ๕.๓ ปริญญาตรี    พธ.บ. (ศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น  

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
๔ ธรรมบทศึกษา 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความทางวชิาการ  

        พระครูศรีรัตนากร,ดร. (๒๕๖๐) วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดงานศพที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา : วารสารวจิยัราชภฎัเชยีงราย ตีพิมพ์ในเล่มปีที่12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2560. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๒๘ 

 

 

 

๓. พระบญุรอด ปคณุธมโฺม 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ  พระบุญรอด ปคุณธมฺโม 
๒. ต าแหนง่วชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชยีงชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา  
       ๕.๑ ปริญญาโท     ศศ.ม.(ปรัชญา) ศศ.ม.(ปรัชญา) 

  ๕.๒ ปริญญาตรี     พธ.บ.(การสอนสังคม)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น  

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๓ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
๔ พระพุทธศาสนามหายาน 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความทางวชิาการ  

 พระบุญรอด ปคุณธมฺโม. (๒๕๖๐) พุทธจติวิทยาเพื่อลดการฆ่าตวัตายโดยพธิีกรรมสืบชะตาใน
ลา้นนา : วารสารวจิยัราชภฎัเชยีงราย ตีพิมพ์ในเล่มปีที่11 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 

 

 

 

๔. พระครธูีรศาสนไ์พศาล 
 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ พระครูธีรศาสน์ไพศาล  
๒. ต าแหนง่วชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชยีงชาญ  พระพุทธศาสนา 

    ๔.สังกัด-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ๕. การศึกษา  
       ๕.๑ ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

  ๕.๒ ปริญญาตรี    พธ.บ. (สังคมศึกษา)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๓ วิสุทธิมัคคศึกษา                       
๔ พระพุทธศาสนามหายาน 

๕ พระสูตรมหายาน                
๖ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  

 
 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความทางวชิาการ  

       พระครูธีรศาสน์ไพศาล (๒๕๖๐) การครองตนในครอบครวัของผูส้งูอายอุย่างมคีวามสุขในสังคมไทย : 
วารสารวจิยัราชภฎัเชยีงราย ตีพิมพ์ในเล่มปีที่12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2560 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

 

 

๕. นายอารณุ สทิธวิงศ ์
 
 
 

       ๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ นายอารุณ   สิทธิวงศ์ 
   ๒. ต าแหนง่วชิาการ  อาจารย์ 

       ๓. สาขาที่เชยีงชาญ  พระพุทธศาสนา 
       ๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       ๕. การศกึษา 

  ๕.๑ ปริญญาโท     พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๕.๒ ปริญญาตรี    ค.บ.(อุสาหกรรมศิลป์)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๒ พุทธศิลปะ 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความทางวชิาการ  
  นายอารุณ สิทธิวงศ์ (๒๕๖๐) เคลด็ลบัพทุธวธิภีาวะของผูน้ ากบัการบรหิารงานในพระพทุธศาสนา 
: วารสารวจิยัราชภฎัเชยีงราย ตีพิมพ์ในเล่มปีที่12 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 

 

 

 

 
 
 
   

(๑๔) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาตรบัณฑติ  
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร ์

วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 
๑. พระชยานนัทมนุ,ีผศ.ดร. 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระชยานันทมุนี 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาเอก     พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท     M.A. (Philosophy)   มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 
  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
          ๕.๓  ปริญญาตรี    พธ.บ (พระพุทธศาสนา)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 
ศาสนากับภาวะผู้น า 

 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ งานวจิยั 

      ๑) พระชยานันทมุนี. (๒๕๕๖).“เมืองน่าน : ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการจัดการทาง 
สังคม”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๒๓๒ 

 

 

 

 ๒) พระชยานันทมุนี. (๒๕๕๗). “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดน่าน”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

  
           
 
 ๗.๒ หนงัสือ 
  ๑) พระชยานันทมุนี,ดร. (๒๕๕๗). จติวทิยาในพระไตรปฎิก. พิมพ์ครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  ๒) พระชยานันทมุนี,ดร. (๒๕๕๗). พระพทุธศาสนากบัสงัคมสงเคราะห.์ พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 

 

 

๒. นางสาวฐติพิร สะสม 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นางสาวฐิติพร   สะสม 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๓  ปริญญาตรี    วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

วัฒนธรรมไทย 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
ศาสนาทั่วไป 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
พุทธจริยศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     

 ๗.๑  หนังสือ 

                   ๑) นางสาวฐิติพร สะสม. พระพทุธศาสนากับสงัคมสงเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. น่าน: น่านออฟเซต, 
๒๕๕๙. 

                   ๒) นางสาวฐิติพร สะสม. สภาพสงัคมของเมืองนา่นจากกฎหมายอาณาจกัรหลกัค า. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
น่าน: น่านออฟเซต, ๒๕๕๙. 

  
 

 
 
 
 



๒๓๔ 

 

 

 

๓. นายช านาญ เกดิชอ่ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายช านาญ เกิดช่อ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ป.ธ. ๙ (ภาษาบาลี) แม่กองบาลีสนามหลวง  
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
วิสุทธิมัคคศึกษา 
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง 
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
ภาษาเขมรในภาษาไทย 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑  บทความวชิาการ 
 ๑) นายช านาญ เกิดช่อ. “บัว ๔ เ หล่า หรือ บัว ๓ เหล่า”ิสารนิพนธ์พทุธศาสตรบัณฑติ ประจ าปี  
๒๕๕๙. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: ๒๕๕๙. (หน้า ๓๒๗-๓๓๑) 
 ๒) Mr.Chamnarn Kerdchor. (๒๐๑๖).ิ“Buddhistิdisciplineิandิhealth”ิinิTheิ๗TH  
International Buddhist Research Seminar.๑๘-๒๐ February, ๒๐๑๖. (p.๓๔๘-๓๕๒) 
          ๗.๒ หนังสอื 
  ๑) นายช านาญ เกิดช่อ.(๒๕๕๕). คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๒) นายช านาญ เกิดช่อ. (๒๕๕๖). คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๒๓๕ 

 

 

 

๓) นายช านาญ เกิดช่อ. (๒๕๕๗). คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 

 

 

 

๔. นายธนวฒัน ์ศรลีา 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายธนวัฒน์   ศรีลา 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

พระสูตรมหายาน 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภาษากับการสื่อสาร 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 
พระพุทธศาสนามหายาน 
ธรรมนิเทศ 
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 

 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
  
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
    ๗.๑   หนงัสือ 
         ๑) นายธนวัฒน์ ศรีลา. จิตวทิยาในพระไตรปฎิก. พมิพ์ครั้งที่ ๒. น่าน: น่านออฟเซต, ๒๕๕๙. 
         ๒) นายธนวัฒน์ ศรีลา. สภาพสงัคมของเมอืงนา่นจากกฎหมายอาณาจกัรหลกัค า. พิมพ์ครั้งที่ ๒. น่าน: น่าน
ออฟเซต, ๒๕๕๙. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 

 

 

 

๕. พระวีระวฒัน ์ วีรวฑฒฺโน 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระวีระวัฒน์  วีรวฑฺฒโน 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
ธรรมนิเทศ 
หลักการแปล 
สุนทรียศาสตร์ 
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑   หนงัสือ 
                 ๑) พระวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโน. จติวทิยาในพระไตรปฎิก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. น่าน: น่านออฟเซต, ๒๕๕๙. 
                 ๒) พระวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโน. สภาพสังคมของเมืองนา่นจากกฎหมายอาณาจักรหลักค า.             
พิมพ์ครั้งที่ ๒. น่าน: น่านออฟเซต, ๒๕๕๙. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๘ 

 

 

 

(๑๕) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลยัสงฆน์ครพนม 
--------------------------- 

           ๑.   พระครศูรปีริยตักิาร   
 
๑. ชือ่ / ฉายา / นามสกลุ  พระครูศรีปริยัติการ   ฉายา ฐิตเมโธ  นามสกลุ   อาจวิชัย   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
๕.การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  (พธ.ม) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 ๕.๒ ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ระดับปริญญาตรี 

ที่ 
รายวิชา สถาบัน /มหาวิทยาลัย 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

วิชาพระวินัยปิฎก 
วิชาพระไตรปิฎกศึกษา 
วิชาการปกครองครองคณะสงฆ์ไทย 
วิชาบาลีไวยากรณ์ 
วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท 
วิชารัฐศาสตร์แนวพุทธ 
วิชาธรรมบทศึกษา 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยังยืน 
พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ ต ารา 
 พระครูศรีปริยัติการ. (๒๕๕๘). พระวนิยัปฎิก ฉบบัปรบัปรงุ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 

 
 

 

 



๒๓๙ 

 

 

 

๒. พระมหาคาว ี ญาณสาโร   
 

๑. ชื่อ/ ฉายา / นามสกุล  พระมหาคาวี  ฉายา  ญาณสาโร  นามสกุล สร้อยสาค า 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ   พุทธศาสนา 
๔. สังกัด   วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา  
 ๕.๑ ปริญญาโท     ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ.เกียรตินิยม(บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

พระสูตรมหายาน  
ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ธรรมประยุกต ์
พุทธธรรม 
พุทธศิลปะ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ 
พระอภิธรรมปิฎก   
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๔  
ธรรมนิเทศ 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมไทย 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์ 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 
พระสุตตันตปิฎก 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 

๗.๑ บทความวิชาการ 
      พระมหาคาวี  ญาณสาโร. (สร้อยสาค า). นาคพินิจในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท. 
 
  
 



๒๔๐ 

 

 

 

๓. พระอธิการทศัเทพ  ฐานกโร   
 

๑. ชื่อ/ ฉายา / นามสกุล  พระอธิการทัศเทพ  ฉายา ฐานกโร  นามสกุล โลสันตา 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ   พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด   วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา  
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

ประวัติพระพุทธศาสนา  
พระสุตตันตปิฎก 
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
หลักพุทธธรรม 
ธรรมประยุกต ์
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 
 

 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
       พระอธิการทัศเทพ  ฐานกโร. (๒๕๕๙). หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทย . 
 

 
 
 
 
 
 

 



๒๔๑ 

 

 

 

๔. พระครูปริยตัริตันานยุตุ   
 
๑. ชื่อ / ฉายา / นามสกุล  พระครูปริยัติรัตนานุยุต  ฉายา คุณยุตฺโต  นามสกุล  ขอดเมชัย 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ   พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา  

 ๕.๑ ปริญญาโท M.A. Philosophy Philosophy / Philosophy Education  Science 

   มหาวิทยาลัยนาคปูร์ อินเดีย  

 ๕.๒ ปริญญาตรี พธ.บ.  สาขาวิชาศาสนา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

ประวัติพระพุทธศาสนา  
ศาสนาทั่วไป 
พระพุทธศาสนามหายาน 
พุทธธรรมกับสังคมไทย 
พระสูตรมหายาน 
พระอภิธรรมปิฎก 
วิสุทธิมรรคศึกษา 
วรรณกรรมในพระพุทธศาสนา 
ธรรมบทศึกษา 
แต่งแปลบาลี 
บาลีเสริมพิเศษ ๑๐ - ๑๑ – ๑๒  
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
       พระครูปริยัติรัตนานุยุต. (๒๕๕๙). หลักพุทธธรรมช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย. 
 

 
 
 
 



๒๔๒ 

 

 

 

๕. นายบรูกรณ ์ บริบรูณ ์ 
 
๑. ชื่อ/นามสกุล    นายบูรกรณ์ บริบูรณ์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ   วัฒนธรรม 
๔. สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา  
 ๕.๑ ปริญญาเอก     ปร.ด. (ประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ๕.๒ ปริญญาโท     อม. (ศาสนา)     มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ๕.๓ ปริญญาตรี     พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

พระสูตรมหายาน  
ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายความ 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ  
การศึกษาอิสระทางการปกครอง  
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา  
ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร 
ประชากรศึกษา 
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 
สถานที่ส าคัญทางศาสนาในประเทศไทย 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒ 
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



๒๔๓ 

 

 

 

๒๖ 
๒๗ 

พุทธธรรมกับสังคมไทย  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
๗. ผลงานทางวิชาการ 
 ๗.๑ งานวิจัย 
       ณกมล ปุณชเขตต์ทิกุลและบูรกรณ์ บริบูรณ์. รูปแบบการปรองดองตามหลกัพุทธธรรมและนกัวชิาการ
ทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๕. 
  ๗.๒ บทความวิชาการ 
       ๑) บูรกรณ์ บริบูรณ์และวิบูลย์ แมนสถิตย์. (๒๕๕๘). รูปแบบการน าตนเข้าไปผูกพันกับชุมชนเพื่อ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า สั ง ค ม . ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  “ ม ส ธ . วิ จั ย  ป ร ะ จ า ปี ๒ ๕ ๕ ๘ ”  ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘. หน้า ๑๔๘-๑๖๑. 
       ๒) ณกมล ปุณชเขตต์ทิกุลและบูรกรณ์ บริบูรณ์. (๒๕๕๕). รูปแบบการปรองดองตามหลักพุทธธรรม
และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕. หน้า ๑๒๕. 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 

 

 

 

 (๑๖) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลยัสงฆบ์ุรรีมัย์ 
 

 

(๑) พระครศูรีปญัญาวกิรม 
 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระครูศรีปัญญาวิกรม 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/โบราณคดี 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาโท  พธ.ม. (ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ.  (ปรัชญา)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ พุทธปรัชญาเถรวาท  
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ ปรัชญาอินเดียโบราณ 
๓ ปรัชญาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น 
๔ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๕ วิสุทธิมัคคศึกษา 
๖ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๗ พระไตรปิฎกศึกษา 
๘ สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ 
๙ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 

๑๐ พระวินัยปิฎก 
๑๑ พระสุตตันตปิฎก 
๑๒ ปรัชญาไทย 

 

 ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวชิา  
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ พุทธปรัชญา 

๒ พระพุทธศาสนานิกายเซ็น 

๓ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๔ สัมมนาวิทยานิพนธ์ 



๒๔๕ 

 

 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

       ๑) พระครูศรีปัญญาวิกรม, (๒๕๕๘) “วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา”. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น. 
       ๒) พระครูศรีปัญญาวิกรม, (๒๕๕๙) “รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย” วารสารสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 

 ๗.๓ หนังสือ/ต ารา 
       ๑) พระครูศรีปัญญาวิกรม, (๒๕๕๔) ปริทัศน์แห่งธรรม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก. 
       ๒) พระครูศรีปัญญาวิกรม, (๒๕๕๗) ปรัชญาอินเดียโบราณ ฉบับปรับปรุง. พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย.  
      ๓) พระครูศรีปัญญาวิกรม, (๒๕๕๘) อนโุมทนากถา: ธรรมเนยีมการอนโุมทนาจากคัมภรี์พระไตรปฎิก
และอรรถกถา. ขอนแก่น: คลังนานาการพิมพ์. 

     ๔) พระครูศรีปัญญาวิกรม, (๒๕๕๙) สบืพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา. นครปฐม: สาละ
พิมพการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 

 

 

 

(๒) พระสเุชษฐ ์จนทฺธมโฺม 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา    

 ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาโท  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   มหามวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ วิชาธรรมภาคปฎิบัติ ๓   
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ วิชาธรรมภาคปฎิบัติ ๕  
๓ วิชาธรรมภาคปฎิบัติ ๗ 

๔ วิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา 
๕ วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ 

๖ วิชาศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

 พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม, (๒๕๕๙), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์” วารสาร
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๗ 

 

 

 

(๓) ดร.ชยาภรณ ์สขุประเสริฐ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/การตลาด/บัญชี/การบริหาร 
๔. สงักดั-สถานที ่  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาโท  ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    MBA  (การตลาดและการจัดการ)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ. (บัญชี)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา  
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ การวางแผนและการจัดการงบประมาณ 

๒ การบริหารงบประมาณ 

๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๔ การวางแผนและการควบคุมการบริหาร 

๕ พุทธศิลป์ 
๖ พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ 
๗ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

 ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวชิา  

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ ระเบียบวิธีวิจัย 

๒ ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

                 ๑) ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, (๒๕๕๗ “CSR เชิงพุทธแปลงทุนให้เป็นบุญ” (ผู้ร่วมวิจัย), สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัย) 
                 ๒) ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, (๒๕๕๙) “รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย” วารสาร
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัย) 

  
 

 



๒๔๘ 

 

 

 

(๔) พระมหาพจน์ สวุโจ 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหาพจน์ สุวโจ 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา,พระพุทธศาสนาในศรีลังกา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาเอก  Ph.D. ผPali&Buddhist Studies)  Kelaniya University 
 ๕.๒ ปริญญาโท  พธ.ม.  (พระพุทธศาสนา) 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ.  (ปรัชญา) 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา  
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 

๒ วรรณคดีบาลี 

๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 

๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 

๕ ศาสนาทั่วไป 

๖ พระวินัยปิฎก 

๗ พระอภิธรรมปิฎก 

๘ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

 

 ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวชิา  
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ ภาษาอังกฤษ 

๒ สัมมนาพระพุทธศาสนา 

๓ สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ บทความวิชาการ 

                ๑) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๗). “อิทธิพลวรรณกรรมต่อการปลูกฝังความเชื่อ: กรณีศึกษา
วรรณกรรมศรีลังกายุคต้น” วารสารสบืเนื่องจากการประชมุระดบัชาติ ครั้งที ่๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น  ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๒๔๙ 

 

 

 

               ๒) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๘). “การสลายความขัดแย้งด้วยพิธีกรรม: กรณีศึกษาเทศกาลวิสาขะของ
ประเทศศรีลังกา” วารสารสบืเนือ่งจากการประชมุทางวชิาการวสิาขโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 
๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
     ๓) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๘). “อิทธิพลของคณินนานเสก่อนสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา” 
วารสารศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๘. 
     ๔) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๙). “สถาบันกษัตริย์กับการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาก่อนสถาปนาสยามวงศ์ใน
ศรีลังกา” วารสารศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๙.  
     ๕) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๙). “ประเพณีการเรียกพระเถระผู้ใหญ่ของชาวพุทธศรีลังกา” 
หนังสอืพมิพ์มตชินรายวนั ฉบบัวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ หน้า ๖ 
 

 ๗.๓ หนังสือ/ต ารา 
       ๑) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๕). ของดีศรลีงักา: คูม่ือน าเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์. นครปฐม: สาละ
พิมพการ. 
       ๒) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๖). พระอรหนัต ์ คูม่ือตรวจสอบตามนยัแหง่พระไตรปฎิก.  นครปฐม: 
สาละพิมพการ. 
       ๓) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๘). ต านานคาถาพระอรหนัต ์๘ ทศิ.  นครปฐม: สาละพิมพการ. 
       ๔) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๙) สบืคน้หาพระพุทธบาท ๕ รอย. นครปฐม: สาละพิมพการ. 
       ๕) พระมหาพจน์ สุวโจ, ๒๕๕๙, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาศรีลังกาสมัยอาณาจักรโกฏเฏ: ว่าด้วย
อาณาจักร ศาสนจักร คติความเชื่อ และความสัมพันธ์กับดินแดนอุษาคเนย์ นครปฐม: สาละพิมพการ. 
                ๕) พระมหาพจน์ สุวโจ,(๒๕๕๙). ประวัตศิาสตรค์ณะสงฆ์ศรลีงักายุคกลาง: วา่ดว้ยนิกายสงฆ ์ การ
บรหิารทรัพยส์นิ นครปฐม: สาละพิมพการ. การศึกษาสงฆ์ คติความเชื่อ และการฟื้นฟูพระศาสนา  
               ๖) พระมหาพจน์ สุวโจ, (๒๕๕๙) นิกายสังคหยะ: บนัทึกการพระศาสนาของชมพูทวปีและลงักา. 
นครปฐม: สาละพิมพการ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 

 

 

 

๕. พระมหาถนอม อานนโฺท 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหาถนอม อานนฺโท 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ พุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์  
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 

๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศน์วิทยา 

๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๕ พระวินัยปิฏก 

๖ พระสุตตันตปิฏก 

๗ พระอภิธรรมปิฏก 

๘ ปรัชญาเปรียบเทียบ 

๙ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธปรัชญา 

๑๐ สันติวิธีและสมานฉันแนวพุทธ 

๑๑ ประวัติพระพุทธศาสนา 

๑๒ ศาสนาทั่วไป 

๑๓ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ ต ารา 

 พระมหาถนอม อานนฺโท และคณะ. (๒๕๕๘) พระอภิธรรมปิฎก (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๗.๒ นังสือ 

 พระมหาถนอม อานนฺโท (๒๕๖๐). คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
จังหวัดบุรีรัมย์. นครปฐม : สาละพิมพการ. 



๒๕๑ 

 

 

 

(๖) ดร.ปิยวฒัน์ คงทรัพย์ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/โบราณคดี/ประวัติศาสตร์/กฎหมาย 
๔. สงักดั-สถานที ่    วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาเอก  พุทธจิตวิทยา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาโท  จารึกภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ๕.๓ ปริญญาตรี  ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ ธรรมะประยุกต์  
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

๓ ศาสนาทั่วไป 

๔ วัฒนธรรมไทย 

๕ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 

๖ พุทธธรรมกับสังคมไทย 

๗ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 

๘ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

๙ พระไตรปิฎกศึกษา 

๑๐ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ 
 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ ต ารา 
       ๑ ) ปิ ยวัฒ น์  คงทรัพย์ . และคณ ะ (๒๕๕๖ ). การปกครองคณ ะสงฆ์ ไทย  ฉบับปรับปรุง . 
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
       ๒) ปิยวัฒน์ คงทรัพย์. และคณะ (๒๕๕๘). พระไตรปิฎกศึกษา ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
       ๓ ) ปิ ยวัฒน์  คงทรัพย์ . และคณะ (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง .  
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 

 

 

 

 (๑๗) ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลยัสงฆน์ครล าปาง 
 

      ๑ พระครูสงัฆรกัษศ์ภุนัฐ  ภรูิวฑฒฺโน 
 

๑.    ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูสังฆรักษ์ศุภนัฐ  ภูริวฑฺฒโน 
๒.    ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.    สาขาทีเ่ชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔.    สงักัด-สถานที ่     วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕.    การศึกษา 

๕.๑ ปริญญาโท พธ.ม (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก ล าปาง 
๕.๒ ปริญญาตรี ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน๓ปยี้อนหลัง)  
๑) ประสบการณใ์นการสอนระดบัปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา  
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๑ แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา 
๒ กิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
๓ พระพุทธศาสนามหายาน 
๔ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฏก 
๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
๖ ประวัติพระพุทธศาสนา 
๗ การสอนพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 
๙ พระวินัยปิฎก (ข้อสอบกลาง) 

๑๑ ธรรมะประยุกต์ 
๑๓ ทฤษฎีและองค์ประกอบศิลป์ 
๑๕ ประติมากรรมพ้ืนฐาน 
๑๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
๒๐ สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนฐาน 
๒๒ การจัดการและการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรม 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ งานวิจัย 



๒๕๓ 

 

 

 

       ๑) พระครูสังฆรักษ์ศุภนัฐ  ภูริวฒฺฑโน,(๒๕๕๘). “กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านท่าขัว  ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆน์ครล าปาง. 
       ๒) พระครูสังฆรักษ์ศุภนัฐ  ภูริวฒฺฑโน,(๒๕๕๙).“การศึกษาคุณค่าศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามกการ
รับรู้ของประชาชนในจังหวัดล าปาง”.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง. 

7.2 บทความวิชาการ 
     พระครูสังฆรักษ์ศุภนัฐ  ภูริวฒฺฑโน.,(๒๕๕๘). “หลัก ๓ ไตรเพื่อการพัฒนา” สารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล าปาง ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘. 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 

 

 

 

๒. พระครูสตุชยาภรณ ์
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูสุตชยาภรณ์ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๕.๑  ปริญญาโท   ศน.ม. (พุทธศาสนศึกษา)   มหาวิทยาลัยมหามกุฎรวิทยาลัย  
๕.๒  ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน๓ปยี้อนหลัง)  
๑) ประสบการณใ์นการสอนระดบัปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา  
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ วรรณคดีบาลี 
๒ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
๓ ธรรมบทศึกษา 
๔ ประวัติพระพุทธศาสนา 
๕ พระอภิธรรมปิฏก (ข้อสอบกลาง) 
๖ วิสุทธิมัคคศึกษา 
๗ วรรณคดีบาลี 
๘ ธรรมบทศึกษา 
๙ พระสูตรมหายาน 

๑๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๑๑ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
๑๒ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
๑๓ วรรณคดีบาลี 
๑๔ ธรรมบทศึกษา 
๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
๑๖ 

วิสุทธิมัคคศึกษา 
๑๗ พระอภิธรรมปิฎก (ข้อสอบกลาง) 
๑๘ พุทธสถาปัตยกรรม 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ งานวิจัย 

พระครูสุตชยาภรณ์.(๒๕๕๘). “การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล าปาง” มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง. 
  
 



๒๕๕ 

 

 

 

 ๗.๒ บทความวิชาการ    
 พระครูสุตชยาภรณ์.“การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล าปาง”วารสารพุทธอาเซียนศึกษา 
ศูนย์อาเซียนศึกษา ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครล าปาง. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๖ 

 

 

 

๓ นายณรงค ์ ปดัแกว้ 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายณรงค์  ปัดแก้ว 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๕.๑  ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๒  ปริญญาตรี  พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน๓ปยี้อนหลัง)  
๑) ประสบการณใ์นการสอนระดบัปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา  
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ วิชาพระวินัยปิฎก 
๒ วิชาพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
๓ วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท 
๕ วิชาศาสนาทั่วไป 
๖ วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
๗ วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๘ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท 
๙ วิชาศาสนาทั่วไป 

๑๐ วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
๑๑ วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑๒ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑๓ วิชาศาสนาทั่วไป 
๑๔ วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย 

  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 

 

 

 

 ๔ นายฤษเีทพขาว  พลอยท า 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายฤษีเทพขาว  พลอยท า 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

     ๕.๑ ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                               วิทยาเขตเชียงใหม่ 
     ๕.๒ ปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                วทิยาเขตเชียงใหม่  

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน๓ปยี้อนหลัง)  
๑) ประสบการณใ์นการสอนระดบัปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา  
 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ ประวัติพุทธศิลป์ในประเทศไทย 
๒ การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 
๓ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
๔ วาดเส้นพุทธศิลป์ 

  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 

 

 

 

๕  ดร.ภัทรเดช  ปัณชญาธนาดลุ 
 
๑.    ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  ดร.ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล 
๒.    ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.    สาขาทีเ่ชยีวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔.    สงักัด-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               
๕.    การศึกษา 

    ๕.๑  ปริญญาเอก     พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                              วิทยาเขตเชียงใหม่ 
    ๕.๒  ปริญญาโท       ศศ.ม. (วิชาการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร 
    ๕.๓  ปริญญาตรี       พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน๓ปยี้อนหลัง)  
๑) ประสบการณใ์นการสอนระดบัปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ วิชาหลักพุทธธรรม  

 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ วิชาพระสูตรมหายาน 
๓ วิชาพระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 
๔ วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
๕ วิชาบาลีไวยากรณ์ 
๖ วิชาพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 

 

 

 

(๑๘) ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลยัสงฆ์พอ่ขนุผาเมือง เพชรบูรณ์ 
 

๑. พระอธิการสราวฒุย ์ ปญญฺาวุฑโฺฒ,ดร. 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระอธิการสราวุฒย์ วิจิตรปัญญา 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที่    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาโท  ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
ธรรมนิเทศ 
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 

 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ หนงัสือ/ต ารา 

สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา,ดร.. (๒๕๖๐). การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์. เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์สมัยเกตุ
สุวรรณ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 

 

 

 

 
๒. พระมหาธวชัชยั ธมฺมร สี,ดร. 

 
๑.     ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี,ดร. 
๒.     ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔.     สงักัด-สถานที ่  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๕.     การศกึษา 
 ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาโท  พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ. (จริยศึกษา)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

วากยสัมพันธ์ 
ภาษากับการสื่อสาร 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
บาลีไวยากรณ์ ๔ 
บาลีไวยากรณ์ ๕ 
บาลีไวยากรณ์ ๖ 
หลักพุทธธรรม 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ หนงัสือ 

พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี,ดร..(๒๕๖๐). หลักพทุธธรรม. เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์สมัยเกตุสุวรรณ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 

 

 

 

๓. พระครูสริพิัชรากร 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระครูสิริพัชรากร(พงศกร กลฺยาณสิริ/ลาค า) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๕.การศึกษา 
   ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม.(พุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒ ปริญญาตร ี พธ.บ.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

แต่งแปลบาลี 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ 
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ 
วากยสัมพันธ์ 
วรรณคดีบาลี 

 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ หนงัสือ 

พระครูสิริพัชรากร.(๒๕๖๐). แปลบาลเีปน็ไทย แปลไทยเปน็บาล ี๓. เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์สมัยเกตุสุวรรณ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 

 

 

 

๔. พระครูประโชตพิชัรพงศ์ 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระครูประโชติพัชรพงศ์(นัฐพงษ์ วิสุทฺโธ/พิทักษ์อัมพรกุล) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๕.การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

พระพุทธศาสนาเถรวาท 
การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 
พุทธปรัชญาเถรวาท 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ หนงัสือ/ต ารา 

พระครูประโชติพัชรพงศ์.(๒๕๖๐). การสังคมสงเคราะหแ์นวพทุธ. เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์สมัยเกตุสุวรรณ. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 

 

 

 

๕. นายนรุณ กุลผาย 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   นายนรุณ กุลผาย 
๒.ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๕.การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.# ปริญญาตรี  พธ.บ.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

ประวัติพระพุทธศาสนา 
สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
ศาสนาทั่วไป 
ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
รฐัประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
พระสูตรมหายาน 
พระพุทธศาสนามหายาน 
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ หนงัสือ 

นรุณ กุลผาย. (๒๕๖๐). สัมมนาการบรหิารกจิการคณะสงฆ์. เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์สมัยเกตุสุวรรณ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖๔ 

 

 

 

(๑๙) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชนิราช 
--------------------------- 

 
๑. พระครูสมุณฑธ์รรมธาดา, ดร. 

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาเอก   พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยม    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

พุทธจริยศาสตร์ 
จริยศาสตร์ 
หลักพุทธธรรม 
พุทธศาสนากับภาวะผู้น า 
พุทธศาสนากับสตรี 
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 
ธรรมประยุกต์ 
ธรรมนิเทศ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
พระสูตรมหายาน 
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

  
 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
  
 

๗. ผลงานทางวชิาการ     
    ๗.๑ งานวจิยั 
           ๑)  พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. (๒๕๕๗).  “แนวทางการอนรุักษป์่าตามค าสอนพระพุทธศาสนา 
เถรวาท” (วิจัยร่วม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 ๒)  พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. (๒๕๕๙).  “การบรหิารจดัการกองทุนสวสัดกิารของกลุม่สจัจะ 
สะสมทรัพย์ฯ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 



๒๖๕ 

 

 

 

 ๒. พระครูปยิกจิบณัฑติ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระครูปิยกิจบัณฑิต 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่       วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   พธ.บ. (ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
   

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ 
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ 
ปรัชญาคริสต์และอิสลาม 
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
การศึกษาอิสระทางปรัชญา 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 

  
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
  
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ งานวจิยั 

      ๑)  พระครูปิยกิจบัณฑิต. (๒๕๕๙).  “การบริหารจดัการกองทุนสวสัดกิารของกลุม่สจัจสะสมทรพัยฯ์” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 

 

 

 

๓. พระสมุหเ์ชษฐา  ปยิสาสโน 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พระสมุห์เชษฐา  ปิยสาสโน 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
       ๕.๑  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
              ๕.๒  ปริญญาตรี    บธ.บ. (การตลาด)    มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

พระสุตตันตปิฏก 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
พระสุตตันตปิฏก 
จิตวิทยาในพระไตรปิฏก 

  
 

วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ หนังสือ 

พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน. (๒๕๖๐). “ธรรมนิเทศ”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 

 

 

 

๔. นายเสถยีร    สระทองให้ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   นายเสถียร    สระทองให้ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

พุทธวิธีการบริหารงาน 
วิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
พุทธศิลปะ 
ศาสนาทั่วไป 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ประวัติพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
ปรัชญาไทย 
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
ธรรมประยุกต์ 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
ธรรมนิเทศ 

  
 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
 

๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ งานวิจัย 

๑)  เสถียร สระทองให้. (๒๕๕๗).  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่มีความสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับป่าที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” (วิจัยร่วม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
                ๒)  เสถียร สระทองให้. (๒๕๕๙).  “การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะ 
สะสมทรัพย์ฯ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 
 



๒๖๘ 

 

 

 

          ๗.๒ หนังสือ 
๑) เสถียร สระทองให้. (๒๕๕๘). พุทธศิลปะ.  พิษณุโลก : โฟกัสพริ้นติ้ง จ ากัด 
๒) เสถียร สระทองให้. (๒๕๕๘). พระพุทธศาสนาเถรวาท (แต่งร่วม)   พิษณุโลก : โฟกัสพริ้นติ้ง จ ากัด 
๓) เสถียร สระทองให้ . (๒๕๕๘). ประวัติ ศาสตร์พระพุทธศาสนา (แต่ งร่วม)  พิษณุ โลก :  

โฟกัสพริ้นติ้ง จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 

 

 

 

 ๕. พอ.ดร.เกือ้ ชยัภมูิ 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ   พอ.ดร.เกื้อ ชัยภูมิ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ           พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาเอก   พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาโท    M.A.  (A.I.A.S.)    มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 
          ๕.๒  ปริญญาตรี   B.A. (Ancient Indian and Asian Studies)  นาลันทา ดารภังคะอินเดีย 
                                 เปรียญธรรม ๙ ประโยค  บาลีสนามหลวง 
๖.     ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บาลีไวยากรณ์   
แต่งแปลบาลี                         
บาลีเสริม                   
พระวินัยปิฎก                                    
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก    
การใช้ภาษาบาลี ๒ 

  
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ     
 ๗.๑ งานวิจัย 

๑)  พอ.ดร.เกื้อ ชัยภูมิ. (๒๕๕๙).  “การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะ 
สะสมทรัพย์ฯ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 

 

 

 

(๒๐) ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆพ์ทุธโสธร  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
----------------------- 

 
๑. นายวฒุชิัย  อ่ าบ ารงุ 

 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   นายวุฒิชัย  อ่ าบ ารุง 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที่    วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ.(ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ 
ธรรมประยุกต์ 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๕.๑ หนงัสือ/ต ารา 
 ๑)  ภูริทัต  ศรีอร่าม, พระมหาวิเชียร  สิรวิฒฺโนและวุฒิชัย  อ่ าบ ารุง. (๒๕๕๙).  พระสตุตนัตปฎิก : 
วเิคราะหก์ารพฒันาสมัมาทฏิฐดิว้ยโยนโิสมนสิการ. ฉะเชิงเทรา : เดอะ  โมเดอร์น  ซิสเต็ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 

 

 

 

๒. พระมหาวิเชยีร  สิรวิฒโฺน  ไกรฤกษศ์ลิป์ 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาวิเชียร  สิริวฒโฺน  ไกรฤกษ์ศิลป์ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที่    วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
๓ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔ พระพุทธศาสนากับสังคม 
๕ ประวัติศาสตร์ส าหรับครู 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๕.๑ งานวจิยั 

     ๑)  ภูริทัต  ศรีอร่าม และพระมหาวิเชียร  สิริวฒโฺน. (๒๕๕๗).  โยนโิสมนสิการตามแบบอนปุุพพิกถา
ในการสร้างสมัมาทฏิฐิ. รายงานวิจัย  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๕.๒ หนงัสือ/ต ารา 
       ๑)  ภูริทัต  ศรีอร่าม, พระมหาวิเชียร  สิริวฒฺโนและวฒุิชัย  อ่ าบ ารุง. (๒๕๕๙).  พระสตุตนัตปฎิก : 
วเิคราะหก์ารพฒันาสมัมาทฏิฐดิว้ยโยนโิสมนสิการ. ฉะเชิงเทรา : เดอะ  โมเดอร์น  ซิสเต็ม. 
       ๒)  พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน. (๒๕๖๐). ต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ไทยกับระบบสมณศักดิ์สมัย
รัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๒ 

 

 

 

 ๓. นายภูรทิตั  ศรอีร่าม 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   นายภูริทัต  ศรีอร่าม 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที่    วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ.(ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ พระสุตตันตปิฎก  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๓ ประวัติพระพุทธศาสนา 
๔ วิสุทธิมัคค์ศึกษา 
๕ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๕.๑ งานวจิยั 

      ๑)  ภูริทัต  ศรีอร่าม และพระมหาวิเชียร  สิริวฒฺโน. (๒๕๕๗).  โยนโิสมนสิการตามแบบอนปุุพพิกถา
ในการสร้างสมัมาทฏิฐิ. รายงานวิจัย  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

      ๒)  ภูริทัต  ศรีอร่าม. (๒๕๕๙).  วเิคราะห์องค์ความรูว้รรณกรรมไตรภมูิพระรว่งในฐานะรากฐานทาง
ความเชื่อ. รายงานวิจัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๕.๒ หนงัสือ/ต ารา 
       ๑)  ภูริทัต  ศรีอร่าม. (๒๕๕๖).  วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา. ฉะเชิงเทรา : เดอะ  โมเดอร์น  ซิสเต็ม. 
       ๒)  ภูริทัต  ศรีอร่าม. (๒๕๕๖).  พระสตุตนัตปฎิก : ศกึษาพระสตูรในทีฆนิกาย. ฉะเชิงเทรา : เดอะ  
โมเดอร์น  ซิสเต็ม. 
       ๓)  ภูริทัต  ศรีอร่าม. (๒๕๕๘).  พระสตุตนัตปฎิก ฉบบัปรับปรงุ (Suttanta Pitaka). 
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
       ๔)  ภูริทัต  ศรีอร่าม, พระมหาวิเชียร  สิริวฒฺโนและวฒุิชัย  อ่ าบ ารุง. (๒๕๕๙).  พระสตุตนัตปฎิก : 
วเิคราะหก์ารพฒันาสมัมาทฏิฐดิว้ยโยนโิสมนสิการ. ฉะเชิงเทรา : เดอะ  โมเดอร์น  ซิสเต็ม. 

 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 

 

 

 

 
๔. พระครูสตุธรรมาภรณ,์ ดร.  

 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร. (ส าราญ  ญาณวุฑฺโฒ /จรรยเจริญ) 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที่    วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาเอก  Ph.D. (Philosophy)  University of Madras,India 
 ๕.๒ ปริญญาโท  M.A. (Philosophy)  University of Madras,India 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ.(ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยัปี 
๑ พระอภิธรรมปิฎก  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ พระสุตรมหายาน 
๓ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๔ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
๕ ปรัชญาพุทธเถรวาท 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๕.๑ งานวจิยั 

     ๑)  พระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร.. (๒๕๕๖).  ประสิทธภิาพการสอนของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
จงัหวัดฉะเชงิเทรา. รายงานวิจัย  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

     ๒)  เจตนิพัทธ์  พิธิยานุวฒัน์, และพระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร..  (๒๕๕๘).  การศกึษาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของพระพทุธศาสนาเถรวาท. รายงานวิจัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๕.๒ หนงัสือ/ต ารา 
      ๑)  พระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร.. (คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). (๒๕๕๘).  
พระอภธิรรมปฎิก ฉบบัปรบัปรงุ (Abhidhamma Pitaka). กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
      ๒)  เจตนิพัทธ์  พิธิยานุวฒัน์, และพระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร.. (๒๕๕๙).  เศรษฐกจิพอเพียงใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท. ฉะเชิงเทรา : เดอะ  โมเดอร์น  ซิสเต็ม. 
 
 
 

 
 
 
 



๒๗๔ 

 

 

 

๕. นายเจตนิพทัธ ์ พธิิยานุวฒัน์ 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   นายเจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที่    วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยัปี 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ 
๓ พุทธปรัชญาเถรวาท 
๔ จริยศาสตร์ประยุกต์ 
๕ พุทธปรัชญาการศึกษา 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๕.๑ งานวจิยั 

๑)  เจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์, และพระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร..  (๒๕๕๘).  การศกึษาเศรษฐกจิพอเพียงของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท. รายงานวิจัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๕.๒ หนงัสือ/ต ารา 
 ๑)  เจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์, และพระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร.. (๒๕๕๙).  เศรษฐกจิพอเพยีงใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท. ฉะเชิงเทรา : เดอะ  โมเดอร์น  ซิสเต็ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 

 

 

 

(๒๑)ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆร์อ้ยเอด็ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
---------------------------- 

 
                                                    ๑. พระครโูพธิสลีคุณ 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ พระครูโพธิสีลคุณ (อนันต์) อิสุกาโร เป้งไชยโม 
๒. ต าแหนง่   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา, ภาษาอังกฤษ, ปรัชญา, กรรมฐาน 
๔. สงักดั/สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม.(พุทธ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕.๒ ปริญญาตรี ศน.บ.(อังกฤษ)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ป ีย้อนหลัง) 
๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 
๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
๕ หลักพุทธธรรม                          
๖ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์     
๗ ธรรมประยุกต์ 
๘ พระพุทธศาสนามหายาน             
๙ พุทธศาสนากับพัฒนาที่ยั่งยืน           
๑๐ พุทธปรัชญาเถรวาท               
๑๑ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
๑๒ ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๑๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๑๕ พระอภิธรรมปิฎก 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๑. งานวจิยั 

พระครูโพธิสีลคุณ เป้งไชยโม. (๒๕๖๐). การบูรณาการหลกัพทุธธรรมในการพัฒนาธรรมนูญต าบล
ของประชาชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 



๒๗๖ 

 

 

 

๒. บทความทางวชิาการ 
๑) พระครูโพธิสีลคุณ เป้งไชยโม. (๒๕๖๐). วิเคราะห์เชิงแนวคิดเรื่องศีลและทิฐิในพรหมชาลสูตร

กับความเชื่อในสังคมปัจจุบัน. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์. 

๒) PhraCooPothiseelacoon Pengchaiyamo. (๒๐๑๗). The Interpretation of 
Paticcasamuppada according to Buddhadāsa Bhikkhu’s Views. The ๔th National and the ๒nd 
International Conferences ๒๐๑๗. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 

 

 

 

๒. ดร.ไพฑรูย ์ สวนมะไฟ 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ 
๒. ต าแหนง่   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา    
๔. สงักดั/สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๕.๑ปริญญาเอก Ph.D (Bud. Studies) Magadh University, India 
๕.๒ปริญญาโท  M.A (Bud. Studies)  Magadh University, India   
๕.๓ปริญญาตรี ศน.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ป ีย้อนหลัง) 
๑. ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา  

 
 

  
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๓ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๔ หลักพุทธธรรม  
๕ พุทธศิลปะ 
๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
๗ พระวินัยปิฎก 
๘ พระสุตตันตปิฎก 
๙ ธรรมประยุกต์ 
๑๐ ศิลปะทางศาสนา 
๑๑ วัฒนธรรมไทย    
๑๒ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  
๑๓ ธรรมนิเทศ   
๑๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา   

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๑. งานวจิยั 

๑) ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ. (๒๕๕๕). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับรูปแบบการปฏิบัติ
ธรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด : ศึกษากรณีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ร้อยเอ็ด” ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒) ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ.( ๒๕๕๗). รูปแบบการปฏบิตัธิรรมที่มผีลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด. ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.    

 
 
 



๒๗๘ 

 

 

 

 
๒. บทความทางวชิาการ 

๑) ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ.(๒๕๕๔). พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาการท าแท้งในสังคมไทย. 
งานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒) ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ.(๒๕๕๗). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับรูปแบบการปฏิบัติธรรมที่
ส่งผลตอ่คุณภาพชวีติของผูป้ฏบิัตธิรรมในเขตจงัหวัดร้อยเอ็ด : ศึกษากรณีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด . 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเชตขอนแก่น  

๓) ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ. (๒๕๕๙). A Pattern of the Dhamma Practice toward the 
Buddhist Quality of Life Development in Roi-Et Province. สัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗  
โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๘–๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน   

๔) ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ.(๒๕๖๐). การปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๙ 

 

 

 

 
๓. นายสนัน่  ประเสริฐ  

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ นายสนัน่  ประเสรฐิ  
๒. ต าแหนง่   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา    
๔. สงักดั/สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๑. ปริญญาโท     พธ.ม. (พุทธ) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ปริญญาตรี  พธ.บ. (ศาสนา) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ป ีย้อนหลัง) 
๑. ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ ธรรมบทศึกษา  

 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ แต่งแปลบาลี 
๓ บาลีไวยากรณ์ 
๔ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
๕ วรรณคดีบาลี 
๖ พระอภิธรรมปิฎก 
๗ วิสุทธิมรรคศึกษา 
๘ พระสูตรมหายาน 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๑. งานวจิยั 

   ๑) นายสนั่น  ประเสริฐ. (๒๕๕๘). บทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ กรณีศึกษา : 
บทบาทพระครูกิตยานุรักษ์. ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   ๒) นายสนั่น ประเสริฐ. (๒๕๕๙). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้แหล่งโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด. โดยได้รับอุดหนุนทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   

 
๒. บทความทางวชิาการ 

๑) นายสนั่น  ประเสริฐ (๒๕๕๗).ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานจิตอาสา” ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒–๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗   

๒) นายสนั่น  ประเสริฐ .(๒๕๖๐). การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท.  ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

 
 



๒๘๐ 

 

 

 

 
๔. นายศภุกฤต  เทศก าจร 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ นายศภุกฤต  เทศก าจร 
๒. ต าแหนง่   อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา    
๔. สงักดั/สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๕.๑ ปริญญาโท     ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๑ 
๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ๒๕๔๗ 

๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ป ีย้อนหลัง) 
๑. ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  

 
 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒  ปรัชญาเบื้องต้น 
๓ พุทธปรัชญาเถรวาท 
๔ พุทธศาสนากับสันติภาพ 
๕ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๖ พระสูตรมหายาน 
๗ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 
๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 
๙ พุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
๑๐ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๑. บทความทางวชิาการ 

  ๑) นายศุภกฤต  เทศก าจร. (๒๕๕๗). ความขัดแย้งในสังคมไทยกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ในอปัณณกสูตร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น. 

๒) นายศุภกฤต  เทศก าจร. (๒๕๖๐). การส่งเสรมิหลกัพรหมวหิารธรรมเพือ่สรา้งสนัติภาพ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น. 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 

 

 

 

๕. นายปรเมธ  ศรภีญิโย 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ นายปรเมธ  ศรภีญิโย   
๒. ต าแหนง่   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. สาขาที่เชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา    
๔. สงักดั/สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

๕.๑ปริญญาโท    ศน.ม.  (พุทธศาสนาและปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
๕.๒ปริญญาตรี  ป.ธ.๙   (ภาษาบาลี)    แม่กองบาลีสนามหลวง   

๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน ๓ ป ีย้อนหลัง) 
๑. ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 
๑ SP บาลีไวยากรณ์ ๔  

 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ SP แปลบาลีเป็นไทย ๑ 
๓ SP วากยสัมพันธ์ 
๔ SP ฉันทลักษณ ์
๕ พระอภิธรรมปิฎก 
๖ ปรัชญาเบื้องต้น 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
๗.๑ บทความวจิยั 

นายปรเมธ  ศรีภิญโย. (๒๕๖๐). การบชูาตามหลกัพระพทุธศาสนาเถรวาท. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี และนานาชาติ คร้ังท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐          
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 

 

 

 

(๒๒) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

ส่วนงาน วทิยาลยัสงฆล์ าพนู มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------------- 

 

๑. พระครไูพศาลธรรมานสุิฐ 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา/พิธีกรรม/วรรณกรรมล้านนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา  

 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑ พระไตรปิฎก 
๒ แต่งแปลบาลี 
๓ ธรรมนิเทศ 
๔ ธรรมบทศึกษา 
๕ ประวัติพระพุทธศาสนา 
๖ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
       พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ  (๒๕๖๐) “การบริหารองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนา” การประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ (Proceeding) ครั้งที่ ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาสงฆ์ล าพูน  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๓ 

 

 

 

   
๒. พระมหาธีรวฒัน์  ถิรจติโฺต 

 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระมหาธีรวัฒน์  ถิรจิตฺโต   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา/วิปัสสนากรรมฐาน 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท   ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
    ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา  

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๑ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 
๓ ชีวิตและผลงานของนักปราชญ์ 
๔ การจัดการสาธารณูปการ 
  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
       พระมหาธีรวัฒน์  ถิรจิตฺโต  (๒๕๖๐) “การบริหารองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนา” การประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ (Proceeding) ครั้งที่ ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาสงฆ์ล าพูน  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๔ 

 

 

 

 
๓. พระครูปลดัทนง  ชยาภรโณ 

 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูปลัดทนง  ชยาภรโณ   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา/การเทศน์บรรยายเชิงประยุกต์ 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี   (สังคมศึกษา) 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา  

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๑ ธรรมนิเทศ 
๒ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ 

  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
    ๗.๑ บทความวิชาการ 
           พระครูปลัดทนง  ชยาภรโณ  (๒๕๖๐) “รูปแบบและเทคนิคการเทศนาธรรมในสังคมสมัยใหม่” การ
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ (Proceeding) ครั้งที่ ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ล าพูน  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 

 

 

 

๔. นายไพรนิทร์ ณ วันนา 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายไพรินทร์ ณ วันนา    
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา/การเทศน์บรรยายเชิงประยุกต์ 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (ศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
     ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา  

 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๑ ประวัติพระพุทธศาสนา 
๒ พระวินัยปิฎก 
๓ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๔ ชาดกศึกษา 
๕ การค้นคว้าอิสระ 
    
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
        ๑) นายไพรินทร์ ณ วันนา   (๒๕๕๘) “การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่น กับการส่งเสริมภูมิปัญญา
ล้านนา” การประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ (Proceeding) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   ๓๑ มกราคม   ๒๕๕๙. 
        ๒) นายไพรินทร์ ณ วันนา   (๒๕๕๙) “มัคนายก : ภูมิปัญญาในการจัดการความขัดแย้งทางสังคมของ
ล้านนา” การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
                  ๓) นายไพรินทร์ ณ วันนา   (๒๕๖๐) “พัฒนาการของยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักเบญจธรรม” การประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ (Proceeding) ครั้งที่ ๓  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์น่าน  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

๗.๓ หนังสือ/ต ารา 
       ๑) นายไพรินทร์ ณ วันนา (๒๕๕๔) “ อุปคุต พระอรหันต์ผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาสู่ คติความเชื่อคน
ล้านนา”   ล าพูน : หสม.ณัฐพลการพิมพ์. 
                ๒) นายไพรินทร์ ณ วันนา (๒๕๕๗) . “ วิถีหรภิุญชัย”  ล าพูน : หสม.ณัฐพลการพิมพ์. 
                ๓) นายไพรินทร์ ณ วันนา (๒๕๕๘) . “ วิถีหรภิุญชัย ๒”  ล าพูน : หสม.ณัฐพลการพิมพ์. 

 
 
 



๒๘๖ 

 

 

 

๕. นายจนัทรสัม ์ตาปลูงิ 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายจันทรัสม์ ตาปูลิง   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา/พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท   ศส.ม. (พุทธศาสนาศึกษา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๕.๒ ปริญญาตรี   ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
       ปริญญาตรี   พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา  

 
 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๑ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  
๒ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
๓ พระสูตรมหายาน 
๔ ตรรกศาสตร์ 
๕ ปรัชญาเบื้องต้น 
๖ พุทธศาสนามหายาน 
๗ พระอภิธรรม 
๘ การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 
๙ หลักพุทธธรรม 
  
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
                นายจันทรัสม์ ตาปูลิง  (๒๕๖๐) “รูปแบบและเทคนิคการเทศนาธรรมในสังคมสมัยใหม่” การประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ (Proceeding) ครั้งที่ ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาสงฆ์ล าพูน  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.   

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 

 

 

 

(๒๓) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

ส่วนงาน วทิยาลยัสงฆ์เลย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
------------------------------------ 

 

๑. ดร.จิรกติตภ์ณ  พิรยิสวุฒัน์ 
 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ดร.จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/วัฒนธรรม/วิจัยสังคมศาสตร์ /บริหาร 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาเอก  Ph.D. (Buddhist Studies)    Magadh University 
 ๕.๒ ปริญญาโท  ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

 ๕.๓ ปริญญาตรี  ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา  
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑ วิชาจิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
๒ วิชาพระสุตตันตปิฎก 
๓ วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 
๔ วิชาพระพุทธศาสนามหายาน 
๕ วิชาพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๖ วิชาพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
๗ วิชาปรัชญาการศึกษา 
๘ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๙ วิชาธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 

๑๐ วิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
๑๑ วิชาปรัชญาเบื้องต้น 
๑๒ วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๗ 
๑๓ วิชาความจริงของชีวิต 

 

     ๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ วิชาพุทธปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ วิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก 



๒๘๘ 

 

 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์, (๒๕๖๐) “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรมทาง
ภาษา : กรณี ศึกษา” (The Peaceful Co-existence in ASEAN Community of The Way of Linguistics 
Multiculturalism: Case Study) .วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 
  

๑) จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์, (๒๕๕๙), “TheิCultureิTransformิNativeิofิtheิNewิGenerationิinิ
LoeiิProvinceิThailand:ิConceptsิofิBuddhism”ิ:ิิShodhิDrishtiิAnิInlernatinalิRefereedิ
Research Date : July - September ๒๐๑๖ issue. (Shodh Drishti having ISSN NO. ๐๙๗๖ – ๖๖๕๐). 

๒) จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์, (๒๕๕๙), “BringingิTheิBuddhistิdoctrine’sิapplicationิinิtheิ
adjustment, emotional state:A Case Study of  Male Prisoners  at  Loei  Provincial Prison”ิ:  Shodh 
Drishti An Inlernatinal Refereed Research Date : January - March ๒๐๑๖. (Shodh Drishti having ISSN 
NO. ๐๙๗๖ – ๖๖๕๐). 

๓) จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์, (๒๕๕๙),ิ“พุทธธรรมน้อมน าจิต : ศึกษากรณีผู้ต้องขังหญิง เรือนจ าเลย 
จังหวัดเลย”ิ๒๕๕๙. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 

๔) จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์, (๒๕๕๘), “การสร้างและการใช้วิถีวัฒนธรรมของชาวอ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย”ิ๒๕๕๙. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 

๕) จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์, (๒๕๕๘), “การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย”ิงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๔ – ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘. 



๒๘๙ 

 

 

 

๒. พระครูใบฎกีาทวศีกัดิ ์นรนิโฺท 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท  

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่    วิทยาลัยสงฆ์เลย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา    

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ วิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา  
 

วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ วิชาศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
๓ วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
๔ วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวจิยั 
 พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท, (๓๑/๓/๒๕๖๐), “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุ
วัฒนธรรมทางภาษา : กรณีศึกษา”ิ(TheิPeacefulิCo-existence in ASEAN Community of The Way of 
Linguistics Multiculturalism: Case Study) .วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๔. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 
๗.๒ บทความทางวิชาการ 

 พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท, (๓๑/๓/๒๕๖๐), “ผีตาโขนอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน” .วารสาร
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 

 

 

 

๒. พระครูใบฎกีาทวศีกัดิ ์นรนิโฺท 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท  

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา    

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๓ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ วิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา  

วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ วิชาศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
๓ วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
๔ วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

                พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท, (๒๕๖๐), “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุ
วัฒนธรรมทางภาษา : กรณีศึกษา”ิ(TheิPeacefulิCo-existence in ASEAN Community of The Way of 
Linguistics Multiculturalism: Case Study) .วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๔. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ๗.๒ หนังสือ/ต ารา 
               พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท, (๒๕๖๐), “ผีตาโขนอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน” .วารสารสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.  



๒๙๑ 

 

 

 

๓. พระครูสทิธธิรรมาภรณ์ 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์เลย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๓  
 

วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 
๓ วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 

๔ วิชาการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ 
๕ วิชาพระวินัยปิฎก 

 
  

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

                พระครูสิทธิธรรมาภรณ์, (๒๕๖๐) “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรม
ทางภาษา : กรณีศึกษา”ิ(TheิPeacefulิCo-existence in ASEAN Community ofThe Way of Linguistics 
Multiculturalism: Case Study) .วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๗.๒ หนังสือ/ต ารา 

                 พระครูสิทธิธรรมาภรณ์, (๒๕๖๐),ิ“บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน”ิ.

วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น. 

 

 

 

 

 



๒๙๒ 

 

 

 

๔. พระมหาสภุวิชญ ์ปภสสฺโร 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/บริหารจัดการ/บาลี      
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์เลย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท  อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ วิชาวรรณคดีบาลี 

๓ วิชาศาสนาทั่วไป 

๔ วิชาพระวินัยปิฎก 

๕ วิชาพระอภิธรรมปิฎก 

๖ วิชาพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 

๗ วิชาเปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 

๘ วิชาพระสุตตันตปิฎก 

๙ วิชาพระพุทธศาสนามหายาน 

๑๐ วิชานิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
  

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

๑)พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร , (๒๕๖๐) “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุ
วัฒนธรรมทางภาษา : กรณีศึกษา”ิ(TheิPeacefulิCo-existence in ASEAN Community ofThe Way of 
Linguistics Multiculturalism: Case Study) .วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๔. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย) 

๒) พระมหาสุภวิชญ์  ปภัสสฺโร.  รายงานการวิจัย “ค าสู่ขวัญของชาวอีสานที่สะท้อนจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น”ิ๒๕๕๙. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ ครั้งที่ ๑”ิมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ๔-๖ มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 
 
 



๒๙๓ 

 

 

 

 ๗.๒ บทความวิชาการ 

      พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (๒๕๖๐). กระบวนการจัดการของศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลัก
พระพุทธศาสน. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 
 ๗.๓ ต ารา 
                พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (๒๕๕๖). พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

 



๒๙๔ 

 

 

 

๕. นายธรีะวฒัน ์ แสนค า 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  นายธีระวัฒน์ แสนค า 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พุทธศิลป์/โบราณคดี/ประวัติศาสตร์ 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์เลย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ วิชาพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย  
 
 

วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ วิชาพุทธศิลปะ 

๓ วิชาศึกษาอิสระทางพระพุทธพระพุทธศาสนา 

๔ วิชามนุษย์กับสังคม 

๕ วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

๗.๑ บทความวิชาการ 

      ๑) ธีระวัฒน์  แสนค า. “พระบรมธาตุนครชุมกับความเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัด
ก าแพงเพชร”.ิใน วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์. ปีที่ ๔ ฉบับ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙. (วารสาร TCI ฐาน ๒) 

      ๒) ธีระวัฒน์  แสนค า. “การสถาปนา การปฏิสังขรณ์และรูปทรงสถาปัตยกรรมองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง
จากหลักฐานประวัติศาสตร์”ิใน วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. (วารสาร TCI 

ฐาน ๑) 
      ๓) ธีระวัฒน์  แสนค า. “วัดท่าพระเจริญพรต : หลักฐานพุทธศิลป์สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัด

นครสวรรค์”.ิใน วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์. ปีที่ ๔ ฉบับ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. (วารสาร TCI ฐาน ๒) 
      ๔) ธีระวัฒน์  แสนค า. “การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปส าคัญในจังหวัด

ก าแพงเพชร”.ิใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนและ
สังคมไทย ๔.๐”ิวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จ.ล าพูน  จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน. 

     ๕) ธีระวัฒน์  แสนค า. “ศิลปะพ้ืนบ้านล้านนาในเขตบ้านนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย”.ิใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พ้ืนถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน”ิวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี  จัดโดย 
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
   



๒๙๕ 

 

 

 

(๒๔) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

ส่วนงาน วทิยาลยัสงฆศ์รสีะกษ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
----------------------------------- 

 

๑. พระครูปริยตัคิณานรุกัษ์  สุวชิาโน   
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระครูปริยัติคณานุรักษ ์ ฉายา  สุวิชาโน   นามสกุล  ศรีสมงาม 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา   

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ .บ.  (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที่ วชิา มหาวทิยาลัย 

๑ พุทธวิธีการบริหารงาน   
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๓ ทศบารมีในพุทธปรัชญาเถรวาท  
๔ การจัดการสาธารณูปการ  
๕ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  
๖ พุทธศิลปะ  
๗ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  
๘ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์  
๙ ทศบารมีในพุทธปรัชญาเถรวาท  

๑๐ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  
๑๑ ธรรมภาคปฏิบัติ  
๑๒ พุทธศิลปะ  
๑๓ มิลินทปัญหา  
๑๔ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  
๑๕ พุทธศิลปะ  
๑๖ ธรรมภาคปฏิบัติ  
๑๗ ธรรมภาคปฏิบัติ  
๑๘ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 
๑๙ มิลินทปัญหา  
 
 



๒๙๖ 

 

 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ บทความทางวิชาการ 

 พระครูปริยัติคณานุรักษ์. “ประเพณีบุญผะเหวดกับอัตลักษณ์ด้านศีลธรรมของ ชาวอีสาน”. วารสารพทุธ
ศาสตรปริทศัน.์ (๒๕๕๙). 

 

 

 



๒๙๗ 

 

 

 

๒. พระสุรยินต ์  ทสฺสนโีย 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระสุริยนต์   ฉายา   ทสฺสนีโย    นามสกุล  น้อยสงวน 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา    

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 

๑ พุทธปรัชญาเถรวาท   
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๓ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข   
๔ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  
๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
๖ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา             

๗ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ 
๘ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
๙ ธรรมประยุกต์   
๑๐ ธรรมนิเทศ   
๑๑ พุทธปรัชญาเถรวาท  
๑๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน    
๑๓ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  
๑๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา            
๑๕ ธรรมนิเทศ  
๑๖ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
๑๗ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ บทความทางวิชาการ 

 พระอธิการสุริยนต์  ทสฺสนีโย. “ประเพณีบุญผะเหวดกับอัตลักษณ์ด้านศีลธรรมของชาวอีสาน”. วารสาร
พุทธศาสตรปริทศัน.์ (๒๕๕๙). 

 

   



๒๙๘ 

 

 

 

๓. พระมหาดรีตัน์  อุทยปตุโฺต 

 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระมหาดีรตัน์   ฉายา   อุทยปุตฺโต    นามสกลุ  สุพรรณ   
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา/การตลาด/บัญชี/การบริหาร 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 

๑ OSP ๑๐๑   บาลีไวยากรณ์ ๑   
 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ OSP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒    
๓ OSP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓    
๔ OSP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔    
๕ ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี       
๖ OSP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ 

๗ OSP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ 
 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ บทความทางวิชาการ 

 พระมหาดีรัตน์  อุทยปุตฺโต. “ประเพณีบุญผะเหวดกับอัตลักษณ์ด้านศีลธรรมของชาวอีสาน”. วารสาร   
พุทธศาสตรปริทศัน.์ (๒๕๕๙). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๙๙ 

 

 

 

๔. นายประสิทธิ์  ศรสีมทุร 
 

 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายประสิทธิ์      นามสกุล    ศรีสมุทร 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท  M.A. (Sanskrit) มหาวิทยาลัยพาราณสี 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 

๑ วรรณคดีบาลี    
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๒ ศาสนาทั่วไป  
๓ ธรรมบทศึกษา  
๔ พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย  
๕ การพัฒนาบุคลิกภาพ  
๖ มิลินทปัญหา  
๗ ภาษากับการสื่อสาร  
๘ วรรณคดีบาลี 
๙ อาเซียนศึกษา 

๑๐ ชาดกศึกษา  
๑๑ พุทธศาสนากับวรรณคดีไทย  
๑๒ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ  
๑๓ สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ  
๑๔ พุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 

๑๕ อาเซียนศึกษา  
๑๖ ชาดกศึกษา 
๑๗ อักษรจารึกพระไตรปิฎก  
๑๘ วรรณคดีบาลี  
๑๙ พุทธศาสนากับวรรณคดีไทย  
๒๐ ภาษาสันสฤตเบื้องต้น 

๒๑ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  
 
 
 



๓๐๐ 

 

 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ หนังสือ 

         ประสิทธิ์  ศรีสมุทร. (๒๕๕๘). อนุสรณ์ชีวิต ประสิทธิ์ ศรีสมุทร รวมผลงาน ,กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๑ 

 

 

 

๕. นายบญุยืน 

 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  นายบุญยืน   นามสกุล งามเปรี่ยม 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท  ศศ.ม. (ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 

๑ คณิตสาสตร์เบื้องต้น   
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
๔ พุทธปรัชญาเถรวาท  
๕ สังคมวิทยาในพระไตรปิฏก  
๖ มนุษย์กับสังคม  
๗ ปรัชญาเบื้องต้น  
๘ จิตวิทยาในพระไตรปิฏก  
๙ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น  

๑๐ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
๑๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น  
๑๒ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
๑๓ สถิตเบื้องต้นและงานวิจัย  
๑๔ ปรัชญาเบื้องต้น  
๑๕ มนุษย์กับสังคม  
๑๖ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  
๑๗ การศึกษาอิสระทางการจัดการ 
๑๘ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
๑๙ การศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  
๒๐ คณิตศาสตร์เบื้องต้น  
๒๑ สถิตเบื้องต้นและงานวิจัย  
๒๒ ปรัชญาเบื้องต้น 
๒๓ มนุษย์กับสังคม  
๒๔ พระพุทธศาสนากับสตรี  

 



๓๐๒ 

 

 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

       นายบุญยืน  งามเปรี่ยม, (๒๕๕๙) “พุทธจริยศาสตร์การด ารงอยู่กลุ่มชาติพันธุ์ของชนสี่ เผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ”. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

๗.๒ ต ารา 

       บุญยืน งามเปรี่ยม, การจัดการทรัพย์สินพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 

 

 

 

 

(๒๕) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

ส่วนงาน วทิยาลยัสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 

๑. พระมหาไกรวรรณ์  ชนิทตตฺโิย 
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาตรี  ป.ธ.๙  (ภาษาบาลี)         แม่กองบาลีสนามหลวง 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ ประวัติพระพุทธศาสนา  

 

วิทยาลัยสงฆพุ์ทธปัญญาศรีทวารวดี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ แต่งแปลบาลี ๒ 
๓ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๔ การบริหารงานธุรการ 
๕ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
๖ การบริหารจัดการงบประมาณ 
๗ ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนว

พระพุทธศาสนา 
๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

   พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย. กระบวนการเสรมิสรา้งสขุภาวะผู้สูงอายุตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. (๒๕๖๐) (หัวหน้าโครงการวิจัยชุดย่อย) 
 ๗.๒ บทความวิชาการ 

  พระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย. การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล. วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) หน้า ๙๗-๑๐๘, วารสารได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
  

 
 

 
 



๓๐๔ 

 

 

 

 

๒. พระนฏัฐกฤศ สุทธฺมโฺน (อดุมผล) 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระนัฏฐกฤศ สุทฺธมฺโน (อุดมผล) 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. การศึกษา    

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ ภาษากับการสื่อสาร 
 

 
วิทยาลัยสงฆพุ์ทธปัญญาศรีทวารดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ วัฒนธรรมไทย 
 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ บทความวิชาการ 

  Ven. Phra Nattakitt Suddhamano. The Noble Eightfold Path Conceptualization for 
Peaceful World. บทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มจร. ขอนแก่น. ๓๑ มีนาคม ๖๐. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 

 

 

 

 

๓. ดร.แมช่กีุลภรณ ์แกว้วลิัย 
 

๑. ชือ่/ฉายา/สกลุ  ดร.แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย      
๒. ต าแหนง่   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ พระพุทธศาสนา  
๔. สงักดั-สถานที ่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา  ศรีทวารดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การศึกษา    
 ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒ ปริญญาโท  พธ.ม. (วิปัสสนาภาวนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๓ ปริญญาตรี  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ(ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 
    ประสบการณ์ในการสอนระดบัปริญญาตรี 
ที ่                             วชิา             มหาวทิยาลยั 
๑. คณิตศาสตร์เบื้องต้น                                        

วิทยาลัยสงฆพุ์ทธปัญญาศรีทวารดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   
๓. ประวัติพระพุทธศาสนา 
๔. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
๕. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 
๗.ผลงานทางวชิาการ (งานวจิยั/บทความทางวชิาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ บทความวชิาการ 
       ๑) แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย. การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล. วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) หน้า ๙๗-๑๐๘, วารสารได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย. 
        ๒) Dr. Maechee Kulaporn Kaewwilai. The Noble Eightfold Path Conceptualization for 
Peaceful World. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น. ๓๑ มีนาคม ๖๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 

 

 

 

 

๔. พระมหาสุรชยั  ชยาภวิฑฒฺโน (พดุชู) 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระมหาสุรชัย  ชยาภิวฑฺฒโน (พุดชู) 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. การศึกษา    

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    พธ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ ปรัชญาเบื้องต้น  
วิทยาลัยสงฆพุ์ทธปัญญาศรีทวารดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ แต่งแปลบาลี  
๓ พระสุตตันตปิฎก 
๔ พระอภิธรรมปิฎก 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ งานวิจัย 

 พระมหาสุรชัย  ชยาภิวฑฺฒโน. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. (๒๕๖๐) (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ๗.๒ บทความวิชาการ 

  พระมหาสุรชัย  ชยาภิวฑฺฒโน. การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล. วารสาร มจร  พุทธ
ปัญญาปริทรรศน.์ ปีที่ ๑ ฉบบัที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) หน้า ๙๗-๑๐๘, วารสารได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 

 

 

 

 

(๕) พระมหาศภุวฒัน ์ านวฑุโฺฒ (บุญทอง) 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาศุภวัฒน์ านวุฑฺโฒ (บุญทอง) 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที่  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. การศึกษา    

 ๕.๑ ปริญญาโท  พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๖. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั/มหาวทิยาลยั 

๑ ประวัติพระพุทธศาสนา  
วิทยาลัยสงฆพุ์ทธปัญญาศรีทวารดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒ บาลีไวยากรณ์ 

 

๗. ผลงานทางวิชาการ 

 ๗.๑ บทความวิชาการ 

พระมหาศุภวัฒน์ านวุฑฺโฒ. พุทธวิธีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย. วารสาร มจร พุทธปญัญา
ปริทรรศน.์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) หนา้ ๑๐๙-๑๑๖, วารสารได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 

 

 

 

(๒๖) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลยัสงฆร์าชบุรี 
------------------------- 

 
      ๑. พระปลดัไพบลูย ์ ญาณวปิโุล  

 
๑.    ชือ่/ฉายา/นามสกลุ    พระปลัดไพบูลย์  ญาณวิปุโล (พิศาลวชิโรภาส) 
๒.    ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.    สาขาทีเ่ชีย่วชาญ    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๔.    สงักัด      วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕. ประวตักิารศึกษา 
 ๕.๑ ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
    รป.ม. (การจัดการสาธารณะส าหรับผู้บริหารยุคใหม่) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
 ๕.๒  ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                                          ราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (๓ ปียอ้นหลงั) 
    ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนปรญิญาตรี 
ที ่ วชิา  

 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ พระวินัยปิฎก 
๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวเชิงพุทธ 
๓ พระไตรปิฎกศึกษา 
๔ ปรัชญาเบื้องต้น 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ  
 พระปลัดไพบูลย์  ญาณวิปุโล (ผู้ร่วม). “บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัดหลวง
พ่อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” . วารสาร มจร สังคมปรทิรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐).  

 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 

 

 

 

๒. พระครูสมหุว์รวิทย์  ผาสโุก (ดษุฎพีฤฒพินัธ์) 

๑.     ชือ่ /ฉายา/นามสกลุ พระครูสมุห์วรวิทย์ผาสุโก (ดุษฎีพฤฒิพันธ์) ,ดร.   
๒.     ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓.     สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๔.     สงักัด   วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕. ประวตักิารศึกษา 
           ๕.๑ ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
           ๕.๒ ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
           ๕.๓ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (๓ ปียอ้นหลงั) 
    ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนปรญิญาตรี 
ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ พระสุตตันตปิฎก 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ  
 พระครูสมุห์วรวิทย์  ผาสุโก,(ดร.) (ผู้ร่วม). “บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัด
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” . วารสาร มจร สงัคมปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 

 

 

 

 ๓. พระครูสมทุรวชิรานวุตัร อรญิฺชโย (ถิ่นก าเหนดิ) 
 
๑.   ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระครูสมุทรวชิรานุวัตร อริญฺชโย (ถ่ินก าเหนิด) 
๒.   ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓.   สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๔.   สงักัด     วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  
๕.   ประวตักิารศึกษา 
       ๕.๑ ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       ๕.๒ ปริญญาตร ี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (๓ ปียอ้นหลงั) 
    ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนปรญิญาตรี 
ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ การเมืองการปกครองของไทย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ ศาสนาทั่วไป 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ  
 พระครูสมุทรวชิรานุวัตร อริญฺชโย(ผู้ร่วม). “บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัด
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” . วารสาร มจร สงัคมปริทรรศน์ ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๑ 

 

 

 

๔. พระปลดัเชาวลติ  กติตฺโิสภโณ 
 
๑.   ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระปลัดเชาวลิต  กิตฺติโสภโณ (เทวา) 
๒.   ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓.   สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๔.   สงักัด     วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕.   ประวตักิารศึกษา 

ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วบ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ(๓ ปยีอ้นหลงั) 
    ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนปรญิญาตรี 
ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 

๑ ประวัติพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ  
 พระปลัดเชาวลิต  กิตฺติโสภโณ (ผู้ร่วม). “บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาวัด
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” . วารสาร มจร สงัคมปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐).  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 

 

 

 

๕. นางณฏัฐนาถ  ศรเีลศิ 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   นางณัฏฐนาถ  ศรีเลิศ   
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ    อาจารย์ 
๓. สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ    พระพุทธศาสนา   
๔. สงักดั       วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕. ประวตักิารศึกษา 

๕.๑ ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๒ ปริญญาตรี พธ.บ. (พระอภิธรรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ(๓ ปยีอ้นหลงั) 
    ๖.๑ ประสบการณใ์นการสอนปรญิญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒ วัฒนธรรมไทย 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวชิาการ  
 นางณัฏฐนาถ  ศรีเลิศ (ผู้ร่วม).  “วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยมอญในจังหวัดราชบุรี”. วารสารสนัติศึกษาปรทิรรศน ์มจร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐).  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 

 

 

 

(๒๗) ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

โครงการขยายหอ้งเรียนคณะพทุธศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
วดัไชยชมุพลชนะสงคราม จงัหวดักาญจนบรุี 

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

๑. พระครูสริกิาญจนาภริกัษ,์ดร.  
 

๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร.(ศุภชัย) ฉายา ปญฺ าวชิโร นามสกลุ เหมือนอินทร์ 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ       พระพุทธศาสนา 
๔.  สงักัด–สถานที ่ โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
๕.  การศึกษา 
 ๕.๑  ปริญญาเอก Ph.D (Buddhist Studies)  University of Delhi,Indai  
 ๕.๒  ปริญาโท  M.A. (Buddhist Studies)   University of Delhi,Indai  
 ๕.๓  ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน  ๓ ปยี้อนหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั / มหาวทิยาลยั 
๑. พระอภิธรรมปิฎก 

 
 
 

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. พระสุตตันตปิฎก 
 

๓. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
       - พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์. “การศึกษาวิชาพระอภิธรรมปิฎก กับการตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา”.(๒๕๕๙). 

 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 

 

 

 

๒.  พระเมธปีริยตัวิบิูล (ศริิ) 
 
๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ          พระเมธีปรยัติวิบูล (ศิริ) ฉายา สิรธิโร นามสกลุ พุ่มน้อย 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ     อาจารย์ 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ          พระพุทธศนา 
๔.  สงักัด – สถานที ่      โครงการขยายห้องเรียน  คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
๕.   การศึกษา 
 ๕.๑  ปริญญาเอก Ph.D (Buddhist Studies)  University of Delhi,Indai  
 ๕.๒  ปริญาโท  M.A. (Buddhist Studies)   University of Delhi,Indai  
 ๕.๓  ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน  ๓ ปยี้อนหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั / มหาวทิยาลยั 
๑. พระไตรปิฎกศึกษา 

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. ศาสนาทั่วไป 
๓. วรรณคดีบาลี 
๔. แต่งแปลบาลี 
๕. ธรรมบทศึกษา 
๖. สัมมนาพระพุทธศาสนา 
๗. พระสูตรมหายาน 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
       พระเมธีปริยัติวิบูล. “ปัญหาและอุปสรรคในด้านการศึกษาภาษาบาลี”.วารสารพุทธศาสตรปริทัศน์. 
(๒๕๕๙).  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๕ 

 

 

 

๓. พระครกูติตชิัยกาญจน์ 
 
๑.  ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระครูกิตติชัยกาญจน์ (จรัล) ฉายา กิตฺติสมฺปนฺโน นามสกลุ คงคาอยู่ 
๒.  ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
๓.  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 
๔.  สงักัด – สถานที ่  โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
                                          จังหวัดกาญจนบุรี 
๕.  การศึกษา 
 ๕.๑  ปริญาโท  M.A. (Buddhist Studies)   University of Delhi,Indai  
 ๕.๒  ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน  ๓ ปยี้อนหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั / มหาวทิยาลยั 
๑. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. พระวินัยปิฎก 
๓. ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
๔. ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 
๕. บาลีไวยากรณ์เสริม 
๖. ศาสนากับภาวะผู้น า 
๗. ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น 
๘. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต 

 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ ต ารา 

 พระครูกิตติชัยกาญจน์. (๒๕๕๙). ศาสนากบัภาวะผูน้ า. กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 

 

 

 

๔. พระมหาสวุฒัน ์สุวฑฒฺโน 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ           พระมหาสุวัฒน์  ฉายา สุวฑฒฺโน นามสกลุ  แซ่ตั้ง 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ        อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั – สถานที ่ โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี 
๕.การศึกษา 
 ๕.๑  ปริญาโท  พธ.ม. (วิปัสสนาภาวนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.๒  ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน  ๓ ปยี้อนหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั / มหาวทิยาลยั 
๑. บาลีเบื้องต้น ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

จังหวัดกาญจนบุรี ๒. แปลบาลีเป็นไทย–แปลไทยเป็นบาลี 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
 พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน.“ท่าทีของการศึกษาภาษาบาลี อันเป็นฐานศรัทธามั่นคงทางพระพุทธศาสนาใน
ยุคปัจจุบัน.(๒๕๕๙). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 

 

 

 

๕. พระมหาญาณภทัร  อตพิโล 
 
๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ   พระมหาญาณภัทร  ฉายา  อติพโล   นามสกลุ  เทพพนม 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ   อาจารย์ 
๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ   พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั – สถานที ่     โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
๕.การศึกษา 
 ๕.๑  ปริญญาโท  ศศ.ม.(ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๕.๒  ปริญญาตรี  ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน  ๓ ปยี้อนหลงั) 
 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวชิา สถาบนั / มหาวทิยาลยั 
๑. ประวตัิพระพุทธศาสนา วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

จังหวัดกาญจนบุรี 
 
๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ บทความวิชาการ 
 พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน.“ท่าทีของการศึกษาภาษาบาลี อันเป็นฐานศรัทธามั่นคงทางพระพุทธศาสนาใน
ยุคปัจจุบัน.(๒๕๕๙). 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๑๘ 

 

 

 

 
(๒๘) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรพทุธศาตรบัณฑติ 

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โครงการขยายห้องเรยีนคณะพุทธศาสตร์  

วดัหงสป์ระดษิฐาราม  จงัหวดัสงขลา 
 

๑.  พระมหาอสิรกานต ์ฐติปุญโฺญ,ดร.  
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระมหาอิสรกานต์  ฉายา  ฐติปุญฺโญ นามสกลุ ไชยพร 

๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 

๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔. สงักดั-สถานที ่ หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา  

๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาเอก  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๕.๒ ปริญญาโท   ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา สถานที ่
๑ บาลีไวยากรณ์ ๑  

 
หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์  

วัดหงษ์ประดิษฐาราม 

๒ บาลีไวยากรณ์ ๔ 
๓ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
๕ วิสุทธิมรรคศึกษา 
๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
๗ พระสุตตันตปิฎก 
 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ งานวจิยั 

 พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, (๒๕๕๓). “การพัฒนาจิตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ในคัมภีร์พระ
สุตตันตปิฎก”คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 



๓๑๙ 

 

 

 

 

 ๗.๒ บทความทางวชิาการ 

 พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, (๒๕๕๙). “การพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” วารสารสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาติครัง้ที ่๓ และระดบันานาชาติ 

ครัง้ที ่๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๐ 

 

 

 

๒. พระครูธรรมศาสนโฆสติ  
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูธรรมศาสนโฆสิต (ภิญโญ อนาลโย)  นามสกลุ ปานด ารงค์ 

๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 

๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔. สงักดั-สถานที ่ หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา  

๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี   ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา สถานที ่
๑ หลักพุทธธรรม  

หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์  
วัดหงษ์ประดิษฐาราม 

๒ ธรรมบทศึกษา 
๓ พระอภิธรรมปิฎก 
๔ ธรรมประยุกต์ 
๕ พระไตรปิฎกศึกษา 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ งานวจิยั 

 ๑) พระครูธรรมศาสนโฆสิต, (๒๕๕๗). “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” วารสารบณัฑติปรทิรรศน์. ปีที่ ๑๑ 
ฉบับที่ ๑  (มกราคม เมษายน ๒๕๕๗) 

 ๒) พระครูธรรมศาสนโฆสิต, (๒๕๕๙). “การตีความมรรคมีองค์แปดตามแนวปรัชญาหลังนวยุค” วารสาร
บัณฑิตปรทิรรน.์ ปีที่ ๘ (ธันวาคม ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๑ 

 

 

 

๓. พระครปูลดัไพรชั จนทฺสโร  

 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูปลัดไพรัช ฉายา จนฺทสโร นามสกลุ กาญจนแก้ว 

๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 

๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔. สงักดั-สถานที ่ หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา  

๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา สถานที ่

๑ ธรรมประยุกต์  

 

 

หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์  

วัดหงษ์ประดิษฐาราม 

๒ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
๓ พระพุทธศาสนามหายาน 
๔ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
๕ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๖ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๗ ศาสนาเปรียบเทียบ 
๘ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
๙ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
๑๐ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๑๑ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ งานวจิยั 

 พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร. (กาญจนแก้ว), (๒๕๕๕). “ชวีติหลังความตายตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาท”  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

 



๓๒๒ 

 

 

 

 

 

 

๔. พระครูสงัฆรกัษท์ะนงศกัดิ ์จริวฑฒฺโน  
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  พระครูสังฆรักษ์ทะนงศักดิ์  ฉายา จิรวฑฺฒโน  นามสกลุ แซฮ่่อ 

๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 

๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔. สงักดั-สถานที ่ หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา  

๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา สถานที ่

๑ ศาสนากับสันติภาพ  

หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์  

วัดหงษ์ประดิษฐาราม 

๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ 
๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 
๕ ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
๖ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗ 
๗ พุทธธรรมกับสังคมไทย 
๘ แนวคิดใหม่ทางศาสนา 
๙ พระอภิธรรมปิฎก 

 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ หนงัสือ 

 พระครูสังฆรักษ์ทะนงศักดิ์ จิรวฑฺฒโน, (๒๕๕๙). "แนวคดิใหมท่างศาสนา”. หน่วยวิทยบริการ  

คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา. 

 



๓๒๓ 

 

 

 

๕. นายเดโช แสงจนัทร์ 
 

๑. ชือ่/ฉายา/นามสกลุ  นายเดโช  นามสกุล แสงจันทร์  

๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 

๓. สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  พระพุทธศาสนา 

๔. สงักดั-สถานที ่ หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา  

๕. การศึกษา 

 ๕.๑ ปริญญาโท   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕.๒ ปริญญาตรี   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ภายใน ๓ ปยี้อนหลัง) 

 ๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ วชิา สถานที ่

๑ ศาสนากับเหตุการณ์ปัจจุบัน  

หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์  

วัดหงษ์ประดิษฐาราม 

๒ ศาสนากับสังคมไทย 
๓ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 
๔ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
๕ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๖ ศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗ สิทธิมนุษยชน 

๗. ผลงานทางวชิาการ 

 ๗.๑ หนังสือ 

 เดโช แสงจันทร์, (๒๕๕๘). "ศาสนากบัสนัตภิาพโลกหลงันวยุค” หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 



๓๒๔ 

 

 

 

(๒๙) ประวตัแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลกัสตูรพทุธศาตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั หนว่ยวิทยบรกิาร วิทยาเขตขอนแกน่ 
จงัหวดัมหาสารคาม 

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

๑.  พระครสูารกิจประยตุ  ฐานทตโฺต,ดร.   
 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ          พระครูสารกิจประยุต ฉายา  ฐานทตฺโต  ฉายา    วังหอม 
๒.     ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่   หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคม  
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาเอก    รป.ด. (นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
          ๕.๒   ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ .บ.  (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 
ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  

 
หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น 

จังหวัดมหาสารคม 
 

๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  
๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  
๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  
๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  
๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  
๙  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  

 
๗. ผลงานทางวชิาการ  
   ๗.๑ บทความวิชาการ 
  ๑) พระครูสารกิจประยุต. “การประยุกต์ใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจ าวัน” ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ๒๕๕๙. 
 
  
 
 
 



๓๒๕ 

 

 

 

๒.  พระครวูรดติถธ์รรมาภรณ์   
    
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ         พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์     ยโสธโร     เมืองนนท์ 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคม  
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท    ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาตรี    ศศ.บ.(ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
๖. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ยอ้นหลงั ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑  พระไตรปิฎกศึกษา   

 
 
 
 

หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคม 

 

๒  ปรัชญาเถรวาท  
๓ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๔ พระไตรปิฎกศึกษา 
๕  ศาสนากับภาวะผู้น า  
๖ วัฒนธรรมไทย  
๗  วิสุทธิมัคคศึกษา 
๘  สัมมนาพระพุทธศาสนา 
๙  พระไตรปิฎกศึกษา 

๑๐  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
๑๑ หลักพุทธธรรม  
๑๒ ปรัชญาเบื้องต้น 
๑๓  ศาสนาทั่วไป 
๑๔  สัมมนาพระพุทธศาสนา  

 
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ ทความวิชาการ 
  พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์. “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความยากจน” ตีพิมพ์บทความในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. 
 
 
 
 



๓๒๖ 

 

 

 

 
๓. พระครโูพธธิรรมานศุาสก์  ธมมฺานนโฺท    

  

 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ         พระครูโพธิธรรมานุศาสก์  ธมฺมานนฺโท     รักษาภักด ี
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ            พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่ หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคม  
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท     พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาตรี     พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                

 
 
 
 

หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคม 

 

๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  
๓ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน        
๔ ศาสนาทั่วไป  
๕ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
๖ ธรรมนิเทศ 
๗ พระพุทธศาสนามหายาน 
๘ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน            
๙  พระพุทธศาสนามหายาน 

๑๐ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  
๑๑  ธรรมนิเทศ 
๑๒  พระอภิธรรมปิฎก   
๑๓  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑๔ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  

                 
 

๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
  พระครูโพธิธรรมานุศาสก์. “คิหิปฏิบัติ : การด าเนินชีวิตที่งดงามในพระพุทธศาสนา” ตีพิมพ์บทความใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. 
 

 



๓๒๗ 

 

 

 

 
 

๔.  พระครวูรกจิสุนทร 
   
๑.     ชือ่/ฉายา/นามสกลุ          พระครูวรกิจสุนทร  ฉายา    กนฺตสีโล  นามสกลุ   ศรีบุญเรือง 
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์  
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔.     สงักัด-สถานที ่      หนว่ยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคม  
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท      ศน.ม. (พุทศาสนศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาตรี     ศน.บ. (วัฒนธรรมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑  การปกครองคณะสงฆ์ไทย  

 
 
 

หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น 
วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคม 

 

๒  พระสูตรมหายาน  
๓  พระพุทธศาสนามหายาน  
๔  พระวินัยปิฎก  
๕  พระอภิธรรมปิฎก         
๖  การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
๗  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  
๘  พระวินัยปิฎก  
๙  พระอภิธรรมปิฎก  

๑๐  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 
๑๑  การปกครองคณะสงฆ์ไทย  
๑๒  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
๑๓  พระสูตรมหายาน  
๑๔  พระวินัยปิฎก  
๑๕  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  

  
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
   พระครูวรกิจสุนทร.  “สวัสดิการสังคมในพระพุทธศาสนา : การช่วยเหลืออย่างรู้จักประมาณ” ตีพิมพ์
บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 



๓๒๘ 

 

 

 

๕. พระครูพศิาลโพธธิรรม   
 
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกลุ         พระครูพิศาลโพธิธรรม   อภิชาโต  แก้วนิสัย  
๒. ต าแหนง่ทางวชิาการ อาจารย์ 
๓.     สาขาทีเ่ชีย่วชาญ             พระพุทธศาสนา 
๔. สงักดั-สถานที ่    หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคม  
๕.      การศกึษา  
   ๕.๑  ปริญญาโท    พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕.๒  ปริญญาตรี    พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ภาระงานในความรบัผดิชอบ (ย้อนหลัง ๓ป)ี 
 ๖.๑ ประสบการณส์อนปริญญาตรี 

ที ่ วชิา มหาวทิยาลัย 
๑  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก   

หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น 
วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคม 

 

๒  ธรรมบทศึกษา 
๓  พุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย  
๔  วิสุทธิมัคคศึกษา  
๕ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

  
๗. ผลงานทางวชิาการ  
 ๗.๑ บทความวิชาการ 
  พระครูพิศาลโพธิธรรม.“การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนตามแนวพุทธ” ตีพิมพ์บทความใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๙ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ  

 
ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิและพฒันาปรับปรงุหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 

 

 

 

 
 
 



๓๓๑ 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ช  
 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
เรือ่ง อนมุตัิหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะพทุธศาสตร ์
 



๓๓๒ 

 

 

  


