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 คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน คือ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คู่มือเล่มนี้นอกจากให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตรแล้ว 
ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนิสิตที่เข้ามาศึกษาควรทราบและควรท า
ความเข้าใจให้ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ
การศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไปตามสมควร 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          
         มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะ
สงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า 
"มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์
เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป ดังปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราช
วิทยาลัยต่อไปนี้ 

พระราชปรารถในการก่อพระฦกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย 
ศุภมัสดุพระพุทธศาสนกาล เป็นอดีตภาค ล่วงแล้ว ๒๔๓๙ พรรษา ปัตยุบันกาล จันทรคตินิยม จุลศักราช 

๑๒๕๘ วานระสังวัจฉระ ภัทรบทมาศ ชุษณปักษ สับตมีดิถี รวิวาร สุริยคติกาล รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ กันยายน
มาศ เตรสมะมาสาหะคุณพิเศษ ปริเฉทกาลก าหนด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยม
หามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ วรุตมพงศบริพัตร์ วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโต
สุชาติสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ 
มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม บรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติ
คุณอดุลยวิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราช
ดิลก มหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศม
โหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิลิต สรรพทศทิศวิชิตชัย สก
ลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทร มหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตยรัตนสรณา
รักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร 
ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระด ารหิ์ว่า  

จ าเดิมแต่ได้เสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเศกแล้วมาได้ทรงทนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ถาวร
รุ่งเรืองเจริญขึ้นโดยล าดับ แต่พระสัทธรรมในพระบรมพุทธสาสนานี้ ย่อมมีเหตุปัจจัยอาศรัยกันแลกัน เมื่อพระ
ปริยัติสัทธรรมเจริญแพร่หลายอยู่ พระปฏิบัติสัทธรรม- จึ่งจะเจริญไพบูลได้ เมื่อพระปฏิบัติสัทธรรมไพบูลอยู่ พระ
ปฏิเวทสัทธรรมจึงจะสมบูรณ์ได้ พระปริยัติสัทธรรมย่อมเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระสาสนา ๆ จะด ารงอยู่แล
เจริญขึ้นก็ด้วยพระปริยัติสัทธรรม การที่จะบ ารุงพระปริยัติสัทธรรม อันเป็นรากเหง้าของพระพุทธสาสนาให้
ไพศาลบริบูรณ์ยิ่งข้ึน ก็ย่อมอาศรัยการบ ารุงให้มีผู้เล่าเรียน แลที่เล่าเรียนให้สะดวกยิ่งข้ึน 

การเล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรม ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้น ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการบ ารุงทั่วไปทุกพระ
อาราม แต่ยังหาเป็นอันนับว่าบริบูรณ์แท้ไม่ เพราะเป็นแต่สถานที่เล่าเรียนในชั้นต้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งวิทยาลัยที่จะเล่าเรียนพระไตรปิฎก แลวิชาชั้นสูงขึ้น ๒ สถาน ๆ หนึ่งเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุตินิกาย ให้ตั้งที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร พระอารามหลวง พระราชทานนามว่า มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นที่
เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกสถานหนึ่ง เป็นที่เล่า
เรียนของพระสงฆ์ฝ่าย มหานิกาย ได้ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงนี้ มีนามว่า "มหาธาตุ



 
   2 
 

วิทยาลัย" ได้เปิดการเล่าเรียน แต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๘ สืบมา แต่สังฆิกเสนาสน์ ส าหรับ
มหาธาตุวิทยาลัยนี้ ยังไม่เป็นที่สมควรแก่การเล่าเรียน ในสมัยที่การเรียนเจริญขึ้นสืบมานี้ 
          จงึทรงพระราชด าริห์ที่จะทรงสร้างสังฆิกเสนาสน์ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ขึ้นใหม่ให้เป็นสถานอันสมควร
แก่การเล่าเรียน การนี้ยังอยู่ในระหว่างพระบรมราชด าริห์ ยังหาทันตลอดไม่พอประจวบ เวลาที่ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีพระราชประสูติกาล ณ วันพฤหัสบดี เดือนเจ็ดแรมสิบ
สองค่ า ปีขาน สัมฤทธิศกจุลศักราช ๑๒๔๐ ตรงกับวันที่ ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๙๗ เสด็จสวรรคต ล่วงไป
ในวันที่ ๔ มกราคม รัตนโกสินทร์ ๑๑๓ ตรงกับวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้นเก้าค่ า ปีมะเมีย ฉศก จุลศักราช ๑๒๕๖ 
          จึงทรงพระราชด าริห์ว่า โดยราชประเพณีที่มีมาแต่ก่อน เมื่อพระบรมวงศ์ที่ได้ด ารงพระเกียรติยศชั้นสูง
สวรรคต ก็ได้เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าพระเมรุมาศขนาดใหญ่ ตามพระเกียรติยศ ณ ท้องสนามหลวง 
เพ่ือเชิญพระศพไปประดิษฐาน พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุมาศนั้น ก็การท าพระเมรุมาศขนาดใหญ่เช่นเคยมา
นั้น เป็นการเปลืองพระราชทรัพย์ ไปในสิ่งซึ่งมิได้ถาวร แลมิได้เป็นประโยชน์สืบเนื่องไปนาน เป็นการล าบากแก่
คนเป็นอันมาก แลได้ประโยชน์ชั่วสมัยหนึ่ง แล้วก็อันตรธานไป ครั้งนี้มีสมัยที่จะต้องท าการพระเมรุมาศขนาดใหญ่
นั้นขึ้น ควรจะน้อมการท าพระเมรุมาศนั้นมารวมลงในการพระราชกุศล ส่วนสาสนูปถัมภนกิจวิทยาทาน วิหาร
ทานการก่อสร้างสังฆิกเสนาสน์ ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ ให้พระราชกุศลบุญราศีส่วนทักษิณาทาน เนื่องในภาร
ถาวรวัตถสถาน เป็นที่ตั้งแห่งสาสนธรรมสัมมาปฏิบัติแห่งพุทธบริษัท สัปปุริสชนส าเร็จประโยชน์ อิฐวิบูลผล
สืบเนื่องไปตลอดกาลนานแล จะได้เป็นเหตุให้งดเว้นการท าพระเมรุมาศขนาดใหญ่ อันเป็นเครื่องเปลืองประโยชน์
เปล่าดังพรรณนามาแล้วนั้น  

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ด ารัสสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ์ เป็น
ผู้บัญชาการให้เจ้าพนักงาน ท าการก่อสร้าง วิทยาลัยยอดปรางค์ ๓ ยอด ล้วนแล้วด้วยถาวรภัณฑ์ อันมีก าหนด
ส่วนยาวแต่ทิศเหนือมาทิศใต้ ๘๘ วา ส่วนกว้างในทิศเหนือ แลทิศใต้นั้น ส่วนละ ๘ วา ๓ ศอก ส่วนกลางตั้งแต่ทิศ
ตะวันตก มาทิศตะวันออก ๒๕ วา ส่วนกว้างในมุขใหญ่ ๑๑ วา ส่วนสูงในร่วมมุขยอดใหญ่นั้น ๒๒ วา ในร่วมยอด
น้อยทั้ง ๒ แห่งละ ๑๖ วา ด้วยพระราชทรัพย์ ๕,๔๐๐ ชั่ง 

เพ่ือได้เป็นที่เชิญพระบรมศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร มา
ประดิษฐานบ าเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณาทานมีการมหกรรมแล้ว จะได้เชิญพระบรมศพไปประดิษฐาน ณ พระ
เมรุมาศขนาดน้อย ณ ท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิง 

เมื่อการบ าเพ็ญพระราชกุศลส่วนนี้เสร็จ แล้วจะได้ทรงพระราชอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้ เป็นสังฆิกเสนาสน์ 
ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพ่ือเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายหน้า พระราชทานเปลี่ยน
นามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย" เพื่อให้ เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศสืบไป 

พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ์ ได้ทรงบัญชาการให้เจ้าพนักงานจับการก่อสร้างจ าเดิม
แต่การรื้อขนปราบแผ้ว ส่วนที่ควรท านั้น มาแต่วันที่ ๒๔ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๔ บัดนี้ การท ารากสังฆิก
เสนาสน์ราชวิทยาลัยนี้ แล้วเสร็จควรจะวางศิลาฤกษ์ได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุค าประกาศแสดง
พระพระราชด าริห์อันนี้ แลแผนที่รูปถ่ายตัวอย่างสังฆิกเสนาสน์นั้น กับหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา อันเป็น
หนังสือพิมพ์ราชการในสมัยนี้ เลือกคัดแต่ฉบับที่สมควร แลเหรียญที่รฤกในการพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้งทองเงิน แล
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เบี้ยทองแดงซึ่งใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ลงในหีบศิลาพระฤกษ์แล้วโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป มาเจริญพระ
พุทธมนต์ 

ในที่นี้ ณ เวลาเย็นวันที่ ๑๒ กันยายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๕ รุ่งขึ้นเวลาเช้าวันที่ ๑๓ กันยายน พระสงฆ์
ได้รับพระราชทานฉัน เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์ ข้าทูลลอองธุลีพระ
บาทผู้ใหญ่ผู้น้อยโดยเสด็จพระราชด าเนินมา ณ ที่ประชุมนี้ ครั้นถึงก าหนดศุภมหามงคลฤกษ ทรงวางศิลา
พระฤกษ และอิฐปิดทอง ปิดเงิน ปิดนาค ซึ่งเปน อิฐฤกษลง ณ ที่อันจะได้ก่อสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยเปนประ
ถม โดยนิยมแห่งโบราณราชประเพณีแล้ว นายช่างจะได้ท าการต่อไปให้ส าเร็จโดยพระบรมราชประสงค์ 

ขอผลแห่งพระบรมราชประสงค์ซึ่งจะทรงบ ารุงพระพุทธศาสนาให้สถิตย์สถาพร และจะให้วิทยาการ
แพร่หลาย อันเป็นทางมาแห่งประโยชน์ความศุขของมหาชนทั่วไปนี้ จงส าเร็จ โดยพระบรมราชประสงค์ จงทุก
ประการ เทอญ. (คัดมาจากราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒๕ วันที่ ๒๐ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ หน้า ๒๖๕ - 
๒๖๘) 

เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการรักษา และเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทัตตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นจึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จ านวน ๕๗ รูป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๙๐ และประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงในระดับ
มหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และ
มีพัฒนาการตามล าดับ ดังนี้ 

•  พ.ศ. ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิต โดยก าหนดให้นิสิตต้องศึกษา อย่าง
น้อย ๑๒๖ หน่วยกิต และปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี ก่อนรับปริญญาบัตร  
           •  พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนคณะครุศาสตร์  

•  พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน คณะ
เอเซียอาคเณย์และเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  

•  พ.ศ. ๒๕๑๒ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และปรับเปลี่ ยน
หน่วยกิตเป็น ๒๐๐ หน่วยกิต  

การจัดการเรียนการสอนช่วง ๒ ทศวรรษแรก ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์และรัฐเท่าที่ควร ท า
ให้ประสบปัญหาด้านสถานะของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถจัดการศึกษามาได้
อย่างต่อเนื่อง 

ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา 
•  พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง " การศึกษาของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ " และ เรื่อง " การศึกษาของสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ " ค าสั่งทั้ง ๒ ฉบับนี้ ส่งผลให้มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มี สถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โดยสมบูรณ์  
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•  พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งวิทยาเขตแห่งแรกที่ 
จังหวัดหนองคาย และได้ขยายไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตในก ากับดูแล ทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๔ แห่ง และ ศูนย์การศึกษา ๑ 
แห่ง คือ 

- วิทยาเขตหนองคาย ตั้งอยู่ที่วัดศรีษะเกษ อ. เมือง จ. หนองคาย จัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๒๑ 
  

- วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่วัดสวนดอก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
- วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งอยู่ที่วัดธาตุเมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๒๙ 
- วิทยาเขตนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนน ถนนชาติพัฒนา ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๔๔) ๒๕๔๘๙๑, โทรสาร ๒๖๔๕๖๐ จัดตั้งเมื่อวัน ที่ ๓๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

- วิทยาเขตอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่วัดมหาวนาราม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี จัดตั้ง เมื่อ เดือน ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

- วิทยาเขตแพร่ ตั้งอยู่ที่วัดพระบาทมิ่งเมือง อ. เมือง จ. แพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
- วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่วัดศาลาลอย อ. เมือง จ. สุรินทร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
- วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยู่ที่วัดศรีโคมค า อ. เมือง จ. พะเยา จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๓๔ 
- วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตั้งอยู่ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม จัดตั้งเมื่อ

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
• พ.ศ. ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ โดยลดจ านวนหน่วยกิ

ตจาก ๒๐๐ หน่วยกิต ให้เหลือเพียง ๑๕๐ หน่วยกิต และปรับปรุงระบบการบริหารวิชาการใหม่ โดยแบ่งออก 
เป็น ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ 
 

ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย 
• พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาล โดยการน าของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้ด าเนินการ เสนอร่าง

พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะ ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา โดยรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีศักดิ์และสิทธิ
แห่งปริญญา เช่นเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่รัฐให้การรับรอง 

• พ.ศ. ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาที่วัดศรีสุดาราม เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ซึ่ง
ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ศึกษาของนิสิตปีที่ ๑ - ๔ ของคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

• พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย
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มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาและการบริหารให้เป็นไปตามระบบสากล (คณะเอเซียอาคเณย์และเปลี่ยนเป็น
คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อพ.ศ.๒๕๑๖)  

• พ.ศ. ๒๕๔๐ แม้มหาวิทยาลัยจะมี พ.ร.บ. ก าหนดวิทยฐานะของผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
๒๕๒๗ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีการรับรองสถานะภาพ ความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัย
ทั่วไป จึงท าให้ไม่สามารถขยายการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยได้ 

ดังนั้น จึงมีความพยายามในการผลักดันให้มีการด าเนินการตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ โดยใช้เวลาในการด าเนินการเป็นเวลานานถึง ๕๐ ปี จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาล 
โดยการน าของ ฯพณฯ พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ได้เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในก ากับของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคลที่
ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาโดยอาศัยแนวปฏิบัติ

ตามความในค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ .ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ (๒) ว่าด้วยการ
พิจารณา จัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า "ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองแห่งจะร่วมกันจัดการศึกษาขั้น
บัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์  ก็ได้ "  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีประกาศที่ ๖๕ / ๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
เพ่ือด าเนินการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 

  ๑. พระเมธีสุทธิพงศ์    ประธานกรรมการ 
   ๒. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ   กรรมการ 
   ๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต   กรรมการ 
   ๔. พระมหาจรรยา ชินว โส      กรรมการ 
   ๕. พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต    กรรมการ 
   ๖. นายจ านงค์ ทองประเสริฐ  กรรมการ 
   ๗. รศ.ดร. จ าลอง สารพัดนึก    กรรมการ 
   ๘. รศ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก    กรรมการ 
   ๙. ดร. ชาย โพธิสิตา             กรรมการ 
   ๑๐. ดร. จินดา จันทร์แก้ว        กรรมการ 
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   ๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว                กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือน จึงยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัย
และหลักสูตรปริญญาโทได้ส าเร็จ  คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ๔ ภาควิชา คือ 
ภาควิชาบาลี ภาควิชาพระพุทธศาสนา  ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาศาสนา  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโท   ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐   ต่อมามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท  พุทธศักราช  ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๓๐ เมื่อพร้อมแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๓๑  
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ ๔/๒๕๓๑ 
เรื่อง ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

********* 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดด าเนินการศึกษาตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. 
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๒๔๙๐  มาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว   มีผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ๓๕ รุ่น มีนิสิตเพ่ิมมากกว่า 
๑,๐๐๐ รูป ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกในต่างประเทศ  
ก่อให้เกิดความยากล าบากนานาประการเพราะทางมหาวิทยาลัยยังมิได้เปิด ด าเนินการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกเนื่องด้วยความไม่พร้อมบางประการ 

บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และอ านวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ 
(๒)  แห่งค าสั่งมหาเถรสมาคม   เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒  โดยความเห็นชอบของ สภา
มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๑  เมื่อวันที่ 
๒๑  กรกฎาคม ๒๕๓๑  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
 

 (สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
สภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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๑. ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพ่ือสังคม 

๒. ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ต าราด้านพระพุทธศาสนา  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  
ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 

๓. วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  เพ่ือสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๑) ด้านผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่คิด เป็นผู้น า
จิตใจและปัญญา  มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา
และพัฒนาสังคม 
 ๒) ด้านวิจัยและพัฒนา : จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
มนุษย์  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข 
 ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  
อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 
 ๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งส่งเสริม  อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อันเป็น
ภารกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารจัดการ บูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรมการเรียน
การสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

    กลุ่มงานบริหาร 

 งานธุรการ 

 งบประมาณ การเงิน 
   และบัญชี 

 งานพัสดุ 

 นโยบายและ
แผนพัฒนา 
 

    กลุ่มงานทะเบียนวัดผล
และสารสนเทศ 

 งานทะเบียนนิสิต 

 งานปฏิทินการศึกษา 

 งานวัดผลและประเมินผล 

 งานห้องสมุดและเทคโนโลยี 

ผู้อ านวยการหลักสูตร 

   กลุ่มงานวิชาการ วิจัย  
   และมาตรฐานคุณภาพ          
          การศึกษา 

 งานวางแผนด้านการจัด 
    การศึกษา วิเคราะห์และ 
    พัฒนาหลักสูตร 

 งานวิจัย 

 งานมาตรฐานและงาน 
   ประกันคุณภาพการศึกษา 

เลขานุการส านักงานคณบดี อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
(บรรพชิตและคฤหัสถ์)  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 

       

  
๑. ความเป็นมา   
 ปฐมเหตุสืบสานปณิธานเดิมพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา  อินฺทปญฺ มหาเถร) อดีตที่
ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเดชพระคุณได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การส่งเสริมศึกษาแก่คณะสงฆ์และเยาวชนเป็นอย่างมาก ในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นพระเดชพระคุณได้
รับภาระส าคัญในการให้ความอุปถัมภ์ทั้งในส่วนแผนกธรรม แผนกบาลี และมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างที่เห็นประจักษ์
โดยทั่วไป โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น พระเดชพระคุณได้แสดงเจตจ านงอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ด้วยเล็งเห็นว่าวัดไร่ขิงนั้นมีศักยภาพ มีความพร้อมที่
จะให้การสนับสนุน อุปถัมภ์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ได้  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระพิพัฒน์วิริ
ยาภรณ์ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะอ าเภอพุทธมณฑล (ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพ
ศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม) ได้สืบสานปณิธานต่อจากพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้
ด าเนินการขอจัดตั้งเป็นหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไร่ขิง 
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (เอ้ือน  หาสธมฺโม) เจ้า
คณะภาค ๑๔ ในขณะนั้น (ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยเจ้า
คณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  และสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติเปิดหน่วยวิทยบริการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา 
(ประสิทธิ์  พฺรหฺมร สี) (ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชวรเมธี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการบริหาร หน่วยวิทยบริการฯ ตั้งแต่นั้นมา โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
หลักสูตรต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ  

  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการ
คณะสงฆ ์(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  

  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.ส
ศ.)  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติให้สอนระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หน่วยวิทยบริการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และนโยบายมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์ด้วยดีจากคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  คณะกรรมการก ากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ์ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  คณะกรรมการตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ 
ได้เข้าตรวจความพร้อม ณ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติ
เห็นสมควรให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม และสภามหาวิทยาลัย ในความ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ โดยยกฐานะหน่วยวิทย
บริการ(คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต าบลไร่
ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘  และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ หน้า ๒๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่
นั้นมา และสภามหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหมฺร สี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นรักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๘๔๐ 
/ ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา  

ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มี
ภารกิจส าคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม  มุ่งจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา การวิจัยและค้นคว้า เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
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เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย มีการส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์แบบสหวิทยาการแล้วน าองค์
ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
สงฆ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการโครงการเปิดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ  มุ่งมั่นส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่
สังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนและคนในชาติ เพ่ือธ ารงรักษา
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาวิทยาลัยสงฆเ์พ่ือก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธอย่างแท้จริง      

 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นพลังในการ
พัฒนางานคณะสงฆแ์ละพัฒนาสังคมในทุกระดับ 
 ๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้ปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนางานคณะสงฆ์และพัฒนาสังคมทุกระดับ 
 ๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
ได้อย่างเป็นระบบ และในการท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 ๒.๔ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและ
พัฒนาสังคมในทุกระดับให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
 
๓. บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ 

๓.๑ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน) 
   ๑.  พระเทพศาสนาภิบาล    ที่ปรึกษา 
  ๒.  พระราชชวรเมธี, ดร    ประธานกรรมการ 
  ๓.  พระปฐมธรรมวงศ์     รองประธานกรรมการ 
  ๔.  พระสุธีธรรมนุวัตร, ผศ.ดร.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  ผศ.ประสิทธิ์  ทองอุ่น    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  ดร.มนตรา  เลี่ยวเส็ง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘.  นายจ ารัส  ตั้งตระกูลธรรม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  พระครูปฐมธีรวัฒน์     กรรมการคณาจารย์ประจ า 
  ๑๐.  ดร.อุบล  วุฒิพรโสภณ    กรรมการคณาจารย์ประจ า 
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  ๑๑.  ดร.ภูริวัฒน์  ปุณยวุฒิปรีดา   กรรมการคณาจารย์ประจ า 
  ๑๒.  พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓.  พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓.๒  บุคลากรสายอ านวยการ 
 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 

๑. พรราชวรเมธี,ดร. รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

๒. พระครูปฐมธรรมวงศ์ รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

๓. ผศ.ประสิทธิ์  ทองอุ่น รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

๔. พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ รักษาการผู้อ านวยส านักงานวิทยาลัย 

๕. พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 
๓.๓  คณาจารย์ในวิทยาลยัสงฆ์ 
 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล  
๑. พระครูปฐมธรรมวงศ์  
๒. พระครูปฐมธีรวัฒน์  
๓. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.  
๔. พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ  
๕. พระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย, ดร.  
๖. พระมหาสุรชัย  ชยาภิวฑฺฒโน  
๗. พระครูปลัดประวิทย์  วรธมฺโม   
๘. พระครูปลัดพงศ์พันธ์  ขนฺติโสภโณ   
๙. พระปลัดสมชาย  ปโยโค ดร.  

๑๐. พระครูใบฎีกาอภิชาต  ธมฺมสุทโธ,ดร.  
๑๑. พระครูใบฎีกาธีรยุทธ  จนฺทูปโม  
๑๒. ดร. แม่ชีกุลภรณ์  แก้ววิลัย  
๑๓. ผศ. ประสิทธิ์  ทองอุ่น  
๑๔. ดร. พัชราวลัย  ศุภภะ  
๑๕. ดร. อุบล  วุฒิพรโสภณ  
๑๖. ดร. ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา  
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๑๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. สุทธญาณ์  โอบอ้อม  
๑๘. ดร. โยตะ  ชัยวรมันกุล  

 
 
๓.๔  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน/ปฏิบัติการวิชาชีพ 

ที ่ ต าแหน่ง/ภารงาน ชื่อ ฉายา(นามสกุล) 
๑. นักจัดการงานทั่วไป พระครูปลัดพงษ์พันธ์  ว สวโร 
๒. นักจัดการงานทัว่ไป (เจ้าหน้าที่วิจัย) พระใบฎีกาสัญญา  อภิวณฺโณ 
๓. นักวิชาการพัสดุ นางสาวณัชชา  ณัฐโชติภคิน 
๔. นักวิชาการการเงิน นางสาวกมลพร  คิ้มแหน 
๕. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายวีรพงศ์  เมืองจันทร์ 
๖. นักวิชาการการบัญชี นางสาวขวัญใจ  มีถาวร 
๗. นักวิชาการศึกษา (ทะเบียนและวัดผล) นางสาวพิชาณันช์  เตชะประสิทธิวานิช 
๘. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ นางสาวศิรดา  เก่งสาคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
 
   
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

สภาวชิาการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ 

ผู้อ านวยการ 
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หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา     :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   :  บัณฑิตวิทยาลัย  

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
      ชื่อหลักสูตรภาษาไทย           :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ     :  Master of  Arts  Program  in  Buddhist   Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 

      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                :  Master of Arts  (Buddhist Studies) 
      ชื่อย่อภาษาไทย  :  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  M.A. (Buddhist Studies) 

๓. วิชาเอก  

      สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (Buddhist Studies) 

๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๓๙ หน่วยกิต  คือ 

 แผน ก แบบ ก (๒) ท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่
นอ้ยกวา่  ๒๗ หน่วยกิต  

๕. รูปแบบของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร ๒  ปี 

๖.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

        ๖.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการวิชาการสู่งานวิจัย 
พัฒนาสังคมอุดมปัญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 ๖.๒  ความส าคัญของหลักสูตร  
   ความเจริญทางวัตถุในทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความแก่งแย่งเอา
รัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านจิตใจจ าเป็นต้องมีการ
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พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  

         ๖.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

           เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตตามปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้  
  ๖.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  
  ๖.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
  ๖.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้ เป็นผู้มีความสามารถบูรณาการความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ 
  ๖.๔.๔ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาและท างานเป็นทีมได้ 
  ๖.๔.๕ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูลเพื่อท าวิจัยและน าเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย 

๗. หลักสูตร 
        ๗.๑ จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    

     จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ  แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖)   แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘ 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก (๒) เป็นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิตและท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วย
กิต 
  ๗.๒ โครงสร้างหลักสูตร    
       โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 
 

หมวดวชิา แผน ก แบบ ก (๒)/หน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาบังคับ ๙ 
๒. หมวดวิชาเอก ๑๒ 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔. ไม่นับหน่วยกิต (๑๒) 
๕.วิทยานิพนธ์ ๑๒ 
รวมทั้งสิ้น ๓๙ 
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๘. รายวิชาในหลักสูตร 
    (๑) แผน ก แบบ ก (๒)  วิชาบังคับจ านวน ๙ หน่วยกิต   

  ๑)วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต 
 ๖๐๐  ๑๐๑  พระไตรปิฎกวิเคราะห์    ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
 ๖๐๐  ๑๐๒  พุทธปรัชญา      ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhist Philosophy 
 ๖๐๒  ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา        ๓ (๓-๐-๖) 
  Research Methodology in Buddhism 

๑) วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  
 ๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ     (๓) (๓-๐-๖) 

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

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

๑ วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห ์
๖๐๐ ๑๐๒   พุทธปรัชญา 
๖๐๐ ๑๐๔   พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ   
วิชาเอก 
๖๐๒ ๑๐๖   พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
 

๓ 

 รวม                 ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

๒ วิชาบังคับ 
๖๐๒ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน 

 
๓ 
(๓) 
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วิชาเอก 
๖๐๒ ๒๐๘   ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๐๒ ๓๐๒   การใช้ภาษาบาลี ๑  
วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 

 
๓ 

                (๓)   

๓ 

 รวม ๙ 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

๓ วิชาเอก 
๖๐๒ ๓๐๗   พระพุทธศาสนามหายาน 
๖๐๒ ๓๐๙   สัมมนาพระพุทธศาสนา 
๑๐๒ ๓๐๖   การใช้ภาษาบาลี ๒ 
   
วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 

 
๓ 
๓ 

                (๓)  
 

๓ 

 

 รวม ๙ 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

           ๔ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์    
วิชาบังคับ 
๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ ์
 

 
(๓) (๓-๐-๖) 

 
๑๒ 

 

 รวม ๑๒ 
  

  

๑๐.  ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์       ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis 
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  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการพระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมส าคัญ 
หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 
 ๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา       ๓ (๓-๐-๖) 
 Buddhist Philosophy 
 วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น  เถรวาท  สรวาสติ วาท เสาตราน
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ทั้งนี้การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในกรอบของ
แนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร์ 
 ๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
                         Research Methodology in Buddhism 
              ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสารโดยเน้น
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
 ๖๐๐ ๒๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ       (๓) (๓-๐-๖) 
                         Buddhism  in English 
 ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) การอ่านคัมภีร์หรือต ารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท างานวิชาการของนิสิต 
 ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน        (๓) (๓-๐-๖) 
                         Buddhist Meditation 
             ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และ
วิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
 ๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์      (๓) (๓-๓-๖) 
 Seminar on Thesis 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยเน้น
การตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการด าเนินการวิจัย 
และผลการวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย 
 ๑๐๒ ๓๐๒  การใช้ภาษาบาลี ๑      (๓) (๓-๐-๖) 

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

 Usage of Pali II 
  ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ 
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๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท      ๓ (๓-๐-๖) 
                         Theravada Buddhism 
           ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักค า
สอนส าคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาทพร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ   

๖๐๒ ๓๐๗  พระพุทธศาสนามหายาน      ๓ (๓-๐-๖) 
                          Mahayana Buddhism 
           ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนามหายาน คัมภีร์ส าคัญ นิกายส าคัญทาง
พระพุทธศาสนามหายานและค าสอนส าคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนามหายานพร้อมทั้งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามหายานในประเทศต่างๆ 
 ๖๐๒ ๒๐๘  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
       Selected Buddhist Works 

 ศึกษาผลงานทางคัมภีร์  ผลงานทางวรรณกรรมและหลักค าสอนส าคัญของนักปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาคนส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สะท้อนอัตลักษณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลงานของพระ
พุทธโฆสาจารย์ พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ พระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัลโป
ละราหุล พระโสภณมหาเถระ(เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ สองขะปะ(วัชรยาน) พระนารทมหาเถระ(ศรีลังกา) 
ริส เดวิดส์ เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น 
 ๖๐๒ ๓๐๙  สัมมนาพระพุทธศาสนา      ๓ (๓-๐-๖) 
                          Seminar on Buddhism 

             สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคมปัจจุบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็น
การอภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน 
 ๖๐๒ ๓๑๐  พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย     ๓ (๓-๐-๖) 
                          Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems 
  ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เก่ียวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานใน
การอธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น การท าแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การท าการุณยฆาต การท าโคลนนิ่ง 
 

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

 ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททาง
สังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการพระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดตั้งองค์กร  การตีความค าสอน วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 
 ๖๐๒ ๓๑๓  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่     ๓ (๓-๐-๖) 
                       Buddhism and Modern Sciences 
  ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดย
การบูรณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการประยุกต์อธิบายค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
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 ๖๐๒ ๓๑๔  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
     Buddhism and Thai wisdom 
ศึกษาหลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพนัธ์กับภูมิปัญญาไทย ในดา้นประวัติศาสตร์ ปรัชญา ความเชื่อ 
จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของพระพทุธศาสนาที่มีต่อภูมิปัญญาไทย   
 ๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา      ๓ (๓-๐-๖) 
     Inter-Religious Dialogue  
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทางศาสนา  รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก 
วิทยานพินธ์  
        ๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์        ๑๒ หน่วยกิต 
    Thesis 

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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๒๕๕๐ 
๒๕๔๘ 

อาจารย ์  พระมหาวรีธิษณ  

วรินฺโท (อินทะโพธ์ิ), 
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๒๕๖๐ 
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๒๕๔๘ 
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กองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๘ 

๒๕๔๗ 

๒๕๔๒ 

๒๕๕๐ 

รอง 
ศาสตรา
จารย 
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พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
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มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๒๕๕๑ 

 
๒๕๔๘  

    
หมายเหตุ*: อาจารย์  รับผิดชอบหลักสูตร 
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อาจารยพ์ิเศษประจ าหลักสูตร 
 
๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
๒. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์  พฺรหฺมฺร สี), ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ  สิริญาโณ), ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. พระราชวรมุนี (พล  อาภากโร), ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. พระเมธาวินัยรส (สุเทพ  ปวิสิโก), ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (สุทิตย์  อาภากโร), ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘. พระมหาสมบูรณ์  วุฒิกโร, ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย 
๙. ศ.ดร.สมภาร  พรหมทา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๐. ศ.ดร. จ านง  อดิวัฑฒนสิทธิ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑. ศ.ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.สรุพล  สุยะพรหม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย 
๑๓. รศ.ดร. สมิทธิพล  เนตรนิมิตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔. รศ.ดร. วริยา  ชินวรรโณ   มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๕. รศ.ดร. ปกรณ์  สิงห์สุริยา     มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๖. รศ.ดร. สุวิญ  รักสัตย ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๗. ผศ.ดร. ชาญณรงค์  บุญหนุน    มหาวิทยาลัยศิลปากร  
๑๘. ผศ.ดร. วุฒินันท์  กันทะเตียน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๙. ผศ.ดร. อ านาจ  ยอดทอง   มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๐. ผศ.ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๒๑. ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๒. ผศ.ดร. ประพันธ์  ศุภษร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒๓. ดร.วีรชาติ  นิ่มอนงค์    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   ๒๖ 

 

 
 

 
รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลยัสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวนเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   จ านวนเงิน ๒๑,๓๐๐ บาท 
ภาคฤดูร้อน     ปีการศึกษา ๒๕๖๐   จ านวนเงิน ๑๗,๗๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   จ านวนเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวนเงิน ๒๒,๓๐๐ บาท 

รวม  ๑๐๕,๓๐๐ บาท 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน /บาท 
๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๑,๕๐๐ 
๒ ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๑๒ หน่วยกิตๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  ๑๒,๐๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก (ตลอดหลักสูตร) ๑,๕๐๐ 
๔ ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (ตลอดหลักสูตร) ๑,๐๐๐ 
๕ ค่าบ ารุงปฏิบัติธรรม (ตลอดหลักสูตร) ๒,๐๐๐ 
๖ ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา) ๒๐๐ 
๗ ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) ๔,๐๐๐ 
๘ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๙ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อภาคการศึกษา) ๑,๐๐๐ 

๑๐ ค่านิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ (ต่อภาคการศึกษา) ๓๐๐ 
๑๑ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต (ต่อภาคการศึกษา)  ๕๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐ 
 
 
 



 

   ๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน /บาท 
๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๑๕ หน่วยกิตๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  ๑๕,๐๐๐ 
๒ ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) ๔,๐๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อภาคการศึกษา) ๑,๐๐๐ 
๕ ค่านิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ (ต่อภาคการศึกษา) ๓๐๐ 
๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๒๑,๓๐๐ 

 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน /บาท 
๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๖ หน่วยกิตๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท  ๗,๒๐๐ 
๒ ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) ๔,๐๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๔ ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา) ๒๐๐ 
๕ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อภาคการศึกษา) ๑,๐๐๐ 
๖ ค่านิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ (ต่อภาคการศึกษา) ๓๐๐ 
๗ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๘ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๑ ๔,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐ 



 

   ๒๘ 

 

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน /บาท 
๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๙ หน่วยกิตๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  ๙,๐๐๐ 
๒ ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) ๔,๐๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๔ ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ (ต่อปีการศึกษา) ๒๐๐ 
๕ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อภาคการศึกษา) ๑,๐๐๐ 
๖ ค่านิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ (ต่อภาคการศึกษา) ๓๐๐ 
๗ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๘ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๒ ๔,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ 

 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน /บาท 
๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๑๒ หน่วยกิตๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  ๑๒,๐๐๐ 
๒ ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) ๔,๐๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๔ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อภาคการศึกษา) ๑,๐๐๐ 
๕ ค่านิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ (ต่อภาคการศึกษา) ๓๐๐ 
๖ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๗ ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๓ ๔,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๒๒,๓๐๐ 

 
สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๐๕, ๓๐๐ บาท 

*** 
-ไม่รวม MCU 003 และ MCU 004 
-การศึกษาดูงานต่างประเทศ 



 

   ๒๙ 

 

-ค่าธรรมเนียมประเภท จ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

   ๓๐ 

 

ภาคผนวก 
 

 
 



 

   ๓๑ 

 



 

   ๓๒ 

 



 

   ๓๓ 

 

 



 

   ๓๔ 

 

 
 



 

   ๓๕ 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(รวมฉบับเดมิและฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) 
  
 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที ่๑  
บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
  “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 ข้อ ๖
๑
 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

                                                 
๑ ข้อที่ ๖ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๔๙” 



 

   ๓๖ 

 

    ๖.๑.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
    ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
    ๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   ๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยค และ  
   ๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ ๗
๒
  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

  ๗.๑ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
   ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
    ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้
มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษา หรือมีผลงานทาง
วิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
    ๗.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
   ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้า
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
    ๗.๒.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อ กันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค 
    ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่  โดยพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

หมวดที ่๒ 

                                                 

  
๒
 ข้อที่ ๗ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิม่เตมิ พุทธศักราช ๒๕๔๙” 



 

   ๓๗ 

 

การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙
๓
 การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาคตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ

สาขาวิชา 
 ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
 ระบบไตรภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๑๐
๔
 หลักสูตร 

   ๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
   ๑๐.๓ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข 
   ๑๐.๔ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒ 
 โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ตามจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๑
๕
 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

  ๑๑.๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค หรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๓ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเข้าศึกษาต่อระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบ

                                                 

  
๓
 ข้อที่ ๙ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๔๙” 

  
๔
 ข้อที่ ๑๐ ทั้งหมด ยกมาจาก “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๔๙” 

 ๕ ข้อที่ ๑๑ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๖) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๕๘” 



 

   ๓๘ 

 

ทวิภาค หรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตร
ภาค 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตให้มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา ภาคปกติ และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาค หรือให้มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๘ ภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๔ การนับเวลาใน ข้อ ๑๑ ให้นับเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิต
ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปี ได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
 ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
  ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งเมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกต ิโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  
 นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น
จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าวนิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
   ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์
มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
 ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา
ศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ในกรณีนี้ ให้นิสิต
ได ้W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 



 

   ๓๙ 

 

  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ 
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕  
  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรอืไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ปกติตามข้อ ๑๗.๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้น
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับ ผู้ลาพัก
การศึกษาทั่วไป  

 
หมวดที ่๓ 

การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่
ต้องศกึษาในภาคนั้นทั้งหมด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้อง  
ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วัน หลังจากที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่า
สละสิทธิ์  
 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทาบ ตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง จึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมา
ขึ้นทะเบียนแทนได ้ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ บัณฑิต
วิทยาลัยในสาขานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 

   ๔๐ 

 

  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้
ในขอ้ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  
 นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน การศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๙ การถอน เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา  
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วัน ของภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ  W ในรายวิชา
ที่ถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ 
ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น  
  ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชาให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรก ของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศกึษานั้น 
 

หมวดที ่๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยท า
การวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม
กับรายวิชานั้น  



 

   ๔๑ 

 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้  
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของ
แต่ละสาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้  
  ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของ
อาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 

   ๒๑.๑
๖
 ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

   ระดับ A A- B+ B C+ C F 
   ค่าระดับ  ๔.๐๐   ๓.๖๗    ๓.๓๓   ๓.๐๐    ๒.๕๐ ๒.๐๐   ๐ 
  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดทีห่ลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผล 
การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
  S (Satisfactory)  เป็นที่พอใจ 
  U (Unsatisfactory) ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
 
  สัญลักษณ์    สภาพการศึกษา 
  I (Incomplete)   ไม่สมบูรณ์ 
  SP (Satisfactory Progress)  ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
  UP (Unsatisfactory Progress) ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
  W (Withdrawn)   ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
  Au (Audit)    ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต  
  ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
                                                 

  
๖
 ข้อ ๒๑.๑ ทั้งหมด ยกมาจาก “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑  (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙” 

 



 

   ๔๒ 

 

   ๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) ส าหรบัวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ ดังนี้ 
  ผลการศึกษา    ระดับ 
  ดีเยี่ยม (Excellent)  A 
  ดี  (Good)  B+ 
  ผ่าน  (Passed)  B 
  ตก  (Failed)  F 
  ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตถอนรายวิชา เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิ์เข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๕ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบ 
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบ
และหรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผลและ
ส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรก าหนดให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับ  
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับอนุมัติ
ให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให ้U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมผีลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ  
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ 
๑๙.๑.๓  



 

   ๔๓ 

 

  ๒๑.๑๑ การให ้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นทีน่่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 
 การวัดผลให้กระท าเม่ือ นิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป ตามหลักสูตรแล้วแต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 
 การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้วแต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่อง ในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น 
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, 
B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า 
B หรือ S  
  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม 
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้  
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด
ที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้นมา
ค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔  
 
 



 

   ๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๒๗
๗
 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

   ๒๗.๑ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ที่ศึกษารายวิชามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
   ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
   ๒๗.๓ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑  
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
   ๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๒๙
๘
 วิทยานิพนธ์ซึ่งสอบผ่านการประเมินแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา

ระดับมหาบัณฑิตหรือรับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 การน าวิทยานิพนธ์ตามวรรคหนึ่ง ออกเผยแพร่โฆษณา ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดที ่๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อที่
๙
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

                                                 

 
๗
 ข้อ ๒๗ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๔๙” 

          ๘ ข้อที่ ๒๙ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๖) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๕๘” 



 

   ๔๕ 

 

  ๓๐.๑ ให้มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑ 
  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงือนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระดับ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า B ในวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา และได้ระดับ s ในกรณี
ที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น s หรือ u 
  ๓๐.๖ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๓๐.๗  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข สอบผ่านการประเมินผลความรู้ สอบผ่านการ
ประเมินผลสารนิพนธ์ และส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceeding) 
  ๓๐.๙ วิทยานิพนธ์ในระดับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer review) และเป็นที่ยอมรับ 
 ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
  ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
  ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
  ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 
 

หมวดที ่๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 ข้อ ๓๒
๑๐

  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบและความผิดอื่นๆ ต้องได้รับโทษสถานใดสถาน
หนึ่ง ตามสมควรแก่ความผิด ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 

                                                                                                                                                        

 ๙ ข้อที่ ๓๐ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๖) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๕๘” 

๑๐ ข้อที่ ๓๒ ทั้งหมด ยกมาจาก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๖) แก้ไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช ๒๕๕๘” 



 

   ๔๖ 

 

  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษาถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ  
ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยและได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิต
ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติเสียหาย
หรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 
 เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี  
ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 
 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้  
  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

 
ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

 

 



 

   ๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 



 

   ๔๘ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
      

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

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

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

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

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๖ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๒ 
     การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 
 
 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 



 

   ๔๙ 

 

  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่าน
การตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอน 
  ๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

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

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัย
หรือแบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

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



 

   ๕๐ 

 

 ๖.๗ เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเม่ือบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

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

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

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

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่  โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 
ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
      หมวดที่ ๓ 
                           คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 



 

   ๕๑ 

 

ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

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

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

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

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖ 
หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าใน
การจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ทุก ๑ เดือน 



 

   ๕๒ 

 

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

  ๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 

 
       หมวดที่ ๕ 
         การสอบวิทยานิพนธ์ 
 
ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 

อนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน 

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

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 



 

   ๕๓ 

 

  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บฑ ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้ งแจ้งผลการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วย 

    หมวดที่ ๖ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  
ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้อง
ด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน



 

   ๕๔ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 
  ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนด
เป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)    F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In progress) 
  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้น
ได้รับการแก้ไขท้ังรปูแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่ าน  เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน 
๒ เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็น
แบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิต
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทัง้แผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



 

   ๕๕ 

 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

               
                   (พระศรีสิทธิมุนี) 
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ๕๖ 

 

 
 

 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  ดังนี้ 

(๑) วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 
วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน 

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

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ตามท่ี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑) นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า 
๑๕ วัน 

(๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน   

โดยให้ใช้กับนิสิตที่เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 



 

   ๕๗ 

 

              

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 
เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๔.๒ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงก าหนดส่วนประกอบของโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม  เพื่อความสมบูรณ์  ชัดเจน  ดังนี้ 

๑. ให้มีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคนบนปกของโครงร่างฯ  
จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. ให้มีประวัติย่อของนิสิตผู้เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แนบในส่วนท้ายด้วย 
๓. ระเบียบวิธีวิจัยและแบบสอบถามชั่วคราว  ส าหรับวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณนิสิตต้องส่งก่อนวัน

พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
ให้นิสิตผู้ประสงค์จะสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  เสนอหัวข้อและโครงร่ างวิทยานิพนธ์  

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

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

    
   (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 

   ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ๕๙ 

 

 



 

   ๖๐ 

 

บฑ. ๖ แบบค าร้องทั่วไป 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

---------- 
เรียน/นมัสการ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ข้าพเจ้า..............…...................... ฉายา.............................................นามสกุล..................................                                      
เลขประจ าตัวนิสิต........………….……....…...........สาขาวิชา.................….............................................. 

ระดับปริญญา………………… แบบ…………..……  ภาคปกติ                ภาคพิเศษ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................…......... แขวง/ต าบล.............................. เขต/อ าเภอ..................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.....................โทร.…………......... 
 

 มีความประสงค์  ขอหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ   ขอหนังสือเชิญเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย   ขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์   ขอหนังสือ

อนุมัติต่ออายุวีซ่า   ขอขยายเวลาส่งหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ ์  ขอหนังสือเชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็นวิทยากรผูบ้รรยายพิเศษ   ขอปฏิบัติธรรมนอก

โครงการ   อ่ืนๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 จึงเรียน/นมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   (ลงชื่อ).............................................................. ผู้ยื่นค าร้อง 
   (................................................................) 
    ..................../...................../ ..................... 

ความเห็นของ   อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป     ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  

                  ประธานสอบวิทยานิพนธ์    อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
ความเห็นเลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
................................................................................………………………………………………………………… 



 

   ๖๑ 

 

.......................................................................................................................................................... 
ความเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
ชื่อ............................................... นามสกุล..………..............…................... ฉายา.........……...................................  
เลขประจ าตัวนิสิต...............……………… โทรศัพท์/ E-mail : ……………….……...……………………………………………. 

  นิสิตภาคปกติ                          นิสิตภาคพิเศษ       แบบ............................................................... 

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา………………………………..…………….ชั้นปีที่……..…… 

  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา……………………………………..………..ชั้นปีที่…….…… 

ชื่อหัวข้อ         วิทยานิพนธ์       สารนิพนธ์   
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………..…………........................................................ 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
 ข้าพเจ้าได้แนบโครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามหัวข้อที่ปรากฏข้างต้น จ านวน…………..ชุด เพ่ือ 

  ขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์         ขออนุมัตหิัวข้อและโครงการสารนิพนธ์ 

  ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ และ/หรือโครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส่วนที่เป็นสาระส าคัญหลัก 
 เหตุผลในการขอเปลี่ยน ……………………………………………………………………………………………………  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   (ลงชื่อ) ……………………………………….ผู้ยื่นค าร้อง 
 
               (………………………………….…) 
 
              ………..…/………..…/………..… 

บฑ. ๘ 
แบบค าร้องเกี่ยวกับ  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-------------- 



 

   ๖๒ 

 

 
ความเห็นของผู้สมควรเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ /อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์.………………………….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้อ านวยการ/ประธานกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา ส่วนวิทยาเขต……………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของเลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ……………………………………………………………………. 
…..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง 

           ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   โครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหลัก 

           ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์      อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ 
 จากเดิม ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เปลี่ยนเป็น …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เหตุผลในการขอเปลี่ยน  …………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  ข้าพเจ้าขอ  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  สอบสารนิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จแล้ว  น าเสนองาน 
ดุษฎีวิทยานิพนธ์ (Public Hearing) โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑. ลงทะเบียน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์แล้วเมื่อ…...…ภาคการศึกษาท่ี……....ปีการศึกษา….………. 
 ๒.  ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์แล้ว เมื่อวันที่…………/…..……/…………. 

 ๓. ส่ง  วิทยานิพนธ์   สารนิพนธ์   ที่เรียบเรียงเสร็จแล้วแก่บัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน………. ฉบับ 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้ยื่นค าร้อง 
   (………………………………….…) 
                               .……..…/………..…/………..… 
 



 

   ๖๓ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  
 ๑. ……………………………………………………………….…………………ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๒. ………………………………………………………………….………………………….กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๓. .……………………………….………..………………………………………………….กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ความเห็นของผู้อ านวยการ/ประธานกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา ส่วนวิทยาเขต…...……………………….……….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของเลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ………………………………….………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 บฑ. ๘.๑ 
ใบน าส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ชื่อ........................……............... ฉายา.........….........….…….............. นามสกุล................…................................... 

เลขประจ าตัวนิสิต...............………………………..………….   นิสิตภาคปกติ         นิสิตภาคพิเศษ  

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา………………..............…………………….ชั้นปีที่……………......... 

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา…………………………………แบบ……….………..ชั้นปีที่………….. 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธภ์าษาไทย.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

รายชื่อของผู้สมควรเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
 ๑). ...........................................................................................................................  
 ๒) ............................................................................................................................ 
 ๓) ............................................................................................................................   

หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์นี้ ได้ผ่านการสอบเมื่อวันที่……....เดือน…..….……………พ.ศ.……......... 
และได้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วจึงสง่โครงร่างวิทยานิพนธ์นี้
ไว้เป็นหลักฐานในการพิจารณาอนุมัติ  จ านวน………………….ฉบับ  

 



 

   ๖๔ 

 

                    ลงช่ือนิสิต ...................................................................  
   (..................................................................) 
      .................... /..................... /..................... 
ความเห็นของผู้ได้รับเชญิเป็นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์………………………………………………………. 
…………………......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
        ลงชื่อ ...................................................................  
   (..................................................................) 
      .................... /..................... /..................... 
ความเห็นของกรรมการและเลขานุการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์……………………………………… 
……………………...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ลงชื่อ ...................................................................  
   (..................................................................) 
      .................... /..................... /..................... 
ความเห็นของประธานกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวทิยานิพนธ์……………….………...……………………. 
…………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ลงชื่อ ...................................................................  
   (..................................................................) 
      .................... /..................... /..................... 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย: ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ......................./......................./..................... 

บฑ. ๙ 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน  วทิยานิพนธ ์  สารนิพนธ ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
ช่ือ ________________________ ฉายา ________________________ นามสกุล ___________________________ 
เลขประจ าตัวนิสิต _____________________________ ภาคการศึกษาที ่_________  ปีการศึกษา________________ 

  นิสิตภาคปกติ      นิสิตภาคพิเศษ    

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต     หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา___________________ช้ันปีท่ี___ 

ช่ือหัวข้อ วิทยานิพนธ ์หรือ สารนิพนธ์ภาษาไทย ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
ภาษาอังกฤษ _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
๑.____________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ _________________________ 

 



 

   ๖๕ 

 

๒.____________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ _________________________ 
๓.____________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ _________________________ 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก______________________________________ 
ข้าพเจ้าขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์  โดยข้าพเจ้าได ้  

 ศึกษาครบทุกรายวิชาแล้ว     สารนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา______________________________ 

 ศึกษามาแล้ว_____ภาคการศึกษาปกติ  มีจ านวนหน่วยกิตสะสม  จ านวน ___หน่วยกิต  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ______ 

 ได้รับอนุมัติหัวข้อฯ   เมื่อ _________/_________/_________ 
   ลายชื่อนิสิต _______________________________ 
          (_____________________________) 
          _________/_________/_________ 
 

 ค ารับรองของเจ้าหน้าท่ีโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา____________________________ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน/การเงิน 

  ค่าลงทะเบียน วิทยานิพนธ ์ ระดับปริญญาโท   จ านวน  ๓,๐๐๐   บาท (สามพันบาทถ้วน) 

  ค่าลงทะเบียน สารนิพนธ์  ระดับปริญญาเอก   จ านวน  ๓,๐๐๐   บาท (สามพันบาทถ้วน) 
  ช าระเงินแล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ _________________ เลขท่ี  ________________ 
 
   (ลงช่ือ) ____________________ ผู้รับเงิน 
                                       ต าแหน่ง___________________________________ 

 

 

 

 

 

บฑ.๑๑.๓ 

         ใบรับรองการตรวจแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 

 วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ด้วยนิสิตชื่อ .........................................ฉายา ..................................... นามสกุล.................................... 

 



 

   ๖๖ 

 

 

 

เลขประจ าตัวนิสิต...............................สาขาวิชา..........................ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา….............
หมายเลขโทรศัพท์........................................อีเมล........................................................................ ............... 
 

ชื่อหัวข้อ วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ 

ภาษาไทย......................................................................................................................................................... ..... 

......................................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
ภาษาอังกฤษ............................................................................. ..................................... ..................................... 

........................................................................................ ......................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๑ .......................................................................................…ประธานกรรมการ 
 ๒.................................................................................... ...... กรรมการ 
 ๓.......................................................................................... ......กรรมการ 
ได้เสนอบทคัดย่อ (Abstract) ให้ตรวจแก้ เมื่อวันที่………….…….เดือน…………...........………………พ.ศ………………. 
ผลการตรวจแก้      แก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ยังไม่ได้แก้ไข 
   
           ลงชื่อ.................................................................. 
                   (................................................................) 
       ผู้ตรวจแก้บทคัดย่อ (Abstract)  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
                    .................... /..................... /..................... 
หมายเหตุ  ได้แนบส าเนาของบทคัดย่อ (Abstract) ฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์มาด้วยแล้ว 
 

บฑ. ๑๒ 

ใบน าส่ง   วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  ฉบับสมบูรณ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

ช่ือ............................................... ฉายา....…................................... นามสกลุ..................................................                                        
เลขประจ าตัวนสิิต................………..…….. ระดับ…………….…….  สาขาวิชา...................................................... 



 

   ๖๗ 

 

โทรศัพท…์…………………………………………….. E-mail: ..…………………………………………………………………………….. 
ช่ือหัวข้อ   วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ ์ 
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

เรียน/นมัสการ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอส่ง     
    วิทยานิพนธ์  เล่มสมบรูณ ์     จ านวน    ๒     เล่ม 
    สารนิพนธ์  เล่มสมบรูณ ์    จ านวน    ๒ เล่ม   
    ส าเนาหน้าปก + หน้าอนุมัติ + บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ จ านวน    ๑     ชุด       
        แผ่น CD บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ชนิด Document File  
                       สร้างด้วย Microsoft Office 2003 และ PDF File) ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จ านวน ๒ แผ่น 
    หนังสือรับรองหรือหนังสือตอบรับบทความตลีงในวารสาร จ านวน   ๑      ชุด       
                       บทความจากวิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๕ หนา้กระดาษ  A 4         จ านวน   ๑      ชุด            
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
    (ลงช่ือ) ................................................................. ผู้ยื่นค าร้อง 
      ......................./ ......................./ .......................  
  

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับ 
    วิทยานิพนธ์  เล่มสมบรูณ ์  จ านวน ๒        เล่ม  
    สารนิพนธ์  เล่มสมบรูณ ์  จ านวน ๒         เล่ม       
    ส าเนาหน้าปก+หน้าอนุมัต+ิบทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ จ านวน ๒         ชุด       
         แผ่น CD บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ชนิด Document File  
                        สร้างด้วย Microsoft Office 2003 และ PDF File) ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน     
          จ านวน ๒ แผ่น 
      หนังสือรับรองหรือหนังสือตอบรับบทความตีลงในวารสาร     จ านวน          ๑ ชุด       

 
                      (ลงช่ือ).................................................................................     

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

บ.ฑ.๑๓ 



 

   ๖๘ 

 

แบบค าร้องขอจบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

------------- 
เรียน/นมัสการ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ชื่อ________________________ฉายา_____________ นามสกุล_______________________                                         
 
เลขประจ าตัวนิสิต_____________ ระดับปริญญา_______ สาขาวิชา ____________________ 
 
ที่อยู่ วัด /บ้านเลขที่_____________  ถนน _____________ แขวง/ต าบล________________ 
 
เขต/อ าเภอ __________________________________ จังหวัด ________________________ 
 
รหัสไปรษณีย์ _____________ โทรศัพท์ _________________มือถือ ____________________ 
 
  มีความประสงค์ขอจบการศึกษา  ในภาคการศึกษาที่______ ปีการศึกษา ______________ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลา______ ภาคการศึกษาปกติ และได้หน่วยกิตสะสม 
ตลอดหลักสูตร จ านวน ________ หน่วยกิต   ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ___________ 
    ส่งวิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว   จ านวน___________เล่ม   
 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   
   ลงชื่อ _________________________ 
 
   (___________________________) 
      ผู้ยื่นค าร้อง 
    ________ / ________ /________  

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่  กองทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 
  นิสิตได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาครบถ้วนทุกภาคการศึกษาแล้ว 
 
       ลงชื่อ _________________________ 



 

   ๖๙ 

 

          (___________________________) 
       ________ / ________ /________  

 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจ าศูนย์การศึกษา- โครงการฯ ที่นิสิตศึกษา 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  ลงชื่อ _________________________ 
           (___________________________) 

________ / ________ /________  

 
ความเห็นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
      ลงชื่อ _________________________ 
        (___________________________) 

      ________ / ________ /________  
 

 
ความเห็นเลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
         ลงชื่อ _________________________ 
           (___________________________) 

          ________ / ________ /________  
 



 

   ๗๐ 

 
 
ความเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
              ลงชื่อ ____________________________ 

            (___________________________) 
          ________ / ________ /________ 

บ.ฑ. ๑๔ 

ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์ 
รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-------------------- 

 
 
ชื่อ................................................ ฉายา................................. นามสกุล......................................................       
 
เลขประจ าตัวนิสิต...........................  สาขาวิชา...........................................…………………........................... 

๑. ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยแล้วเป็นเวลา…………………………ภาคการศึกษา 
๒. ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๓. ได้หน่วยกิตสะสม……………………………………………….หน่วยกิต 
๔. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม………………………………………….………………………………………………………………………….. 
๕. ได้ระดับไม่ต่ ากว่า  B  ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชา และได้ S ในวิชากรรมฐานและภาษาอังกฤษ 
๖. ผลการประเมินวิทยานิพนธ์……………………………………………………………………………………………………………… 
๗. หัวข้อวิทยานิพนธ์…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ๑. …………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
  ๒. …………………………………………………………………..กรรมการ 
  ๓. …………………………………………………………………..กรรมการ 



 

   ๗๑ 

 

๙. คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑. …………………………………………………………………..ประธานกรรมการ 
  ๒. …………………………………………………………………..กรรมการ 
  ๓. …………………………………………………………………..กรรมการ 
  ๔. …………………………………………………………………..กรรมการ 
  ๕. …………………………………………………………………..กรรมการ 
 
               ลงชื่อ……………………………………………………เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
                       (………………………………………………….) 
                             …………/………………………../……………… 
 
 
 
 
 

 
 

แบบค าร้องขอขยายเวลาเรียน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเรียนและรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ข้าพเจ้า.................................... ฉายา................................... นามสกุล.........……......................………… 
เลขประจ าตัวนิสิต..........................ระดับป.เอก  ระดับ ป.โท  สาขาวิชา.................................................. 
จะพ้นสภาพความเป็นนิสิต  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่.............. ปีการศึกษา ..........................ขณะนี้ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง 
(ภาษาไทย)………………………................................................................................................…………………………...  
........................................................................................................... .............……………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................... ...........................…….. 
........................................................................... ...........................................................…………………………………. 
 
แต่ไม่สามารถท าให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพราะ (ระบุความจ าเป็น  ถ้าในกรณีท่ีระบุเหตุผล
เนื่องจากปัญหาสุขภาพต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย) 



 

   ๗๒ 

 

.......................................................…………...........................................................................................................

........................................................................…….......................... ...................................................................... 
ขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้  
 ๑. เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ วันที่................. เดือน.................................... พ.ศ. ................. 
 ๒. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล    เดือน.............................................. พ.ศ…............... 
 ๓. วิเคราะห์ข้อมูล             เดือน…............................................พ.ศ…............... 
 ๔. ด าเนินการเขียนวิทยานิพนธ์  เดือน...............................................พ.ศ..............…. 
 ๕. จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์   เดอืน…............................................พ.ศ. ............…. 
 ๖. ขออนุมัติตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  เดือน...........................................….พ.ศ.................. 
 ๗. ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์   เดือน...............................................พ.ศ. .............… 
 ๘. อ่ืน ๆ ...........................................................................................................................……  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   (ลงชื่อ) ................................................................. ผู้ยื่นค าร้อง 
    (..................................................................) 
      ...................../..................../.................... 
 
 
 
ความเห็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์..............................................................................................……………………… 
............................................................................................................................. ...........................………………….
....................................................................................................................................................................... .......  
ความเห็นเลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย......................................................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................….. 
.......................................................................................................................................................................…..  
ความเห็นประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย...............................................................................….. 
............................................................................................................................................................. ..........….. 
................................................................................. ......................................................................................….. 
 
   ลงนาม .................................................................... 
   (...........................................................................)  
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 

   ๗๓ 

 

  ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 
 กองทะเบียนและวัดผลได้ตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตแล้ว ปรากฏว่าได้สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ 
ครบตามหลักสูตรแล้ว  และได้ค่าระดับสะสม ......................................................... 
 
   ลงชื่อ ...................................................................... 
   (............................................................................) 
     เจ้าหน้าที่ทะเบียน    
   ...................../ ...................../ .....................  
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑. ได้รับการอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์  เมื่อวันที่……………..…เดือน………………………พ.ศ……….…… 
 ๒. ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ครั้งที่ ……………..   เดือน........................................ พ.ศ. ...............…. 
 ๓. ข้อมูลอ่ืน ............................................................................…………………………...........………. 
 
 
   ลงชื่อ ..................................................................... 
        (....................................................................) 
   เจ้าหน้าที่บณัฑิตวิทยาลัย    
     ...................../ ...................../ .................... 
 
 

บ.ฑ. ๑๖ 

แบบรายงานความก้าวหน้า สารนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(รายงานประจ า ๓ เดือน - Three Monthly Report) 
-------------- 

ชื่อ......................................................... ฉายา.............................................. นามสกุล......................................... 
เลขประจ าตัวนิสิต........................... สาขาวิชา.............................................รุ่นที่ ...............พ.ศ. .................. 



 

   ๗๔ 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ...................... 
.............................................................................................................โทร................................................... 
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
............................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
ภาษาอังกฤษ
........................................................................................................................................................ ..  
........................................................................................... ......................................................................... 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 (๑)  ................................................................................................ประธานกรรมการ 
 (๒)  ................................................................................................กรรมการ 
 (๓)  ...............................................................................................กรรมการ 
จ านวนบทที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว (พร้อมทั้งน ามาแสดงด้วย) 
 บทที่  ๑ ..........................................................................................................................................  
 บทที่  ๒.................................................................................................................... ....................... 
 บทที่  ๓................................................................................................................................ ........... 
 บทที่  ๔ ......................................................................... ................................................................. 
ค ารับรองของประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์............................................................................  
..................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................  
 
           ลงชื่อ.......................................................................... 
        (...........................................................................)  

                                              วันที่..................เดือน............................พ.ศ............... 
 

 
 
 

บ.ฑ. ๒๑ 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกรรมฐาน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    

  



 

   ๗๕ 

 

*************** 
ชื่อ……………………………………….ฉายา………….……………………นามสกุล……………………………………รหัสประจ าตัว
นิสิต………………………….…สาขาวิชา…………………..…..    ปริญญาโท     ปริญญาเอก    ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……………………………………….ถนน…….………………………………….แขวง/
ต าบล…………………………………….เขต/อ าเภอ……….………………………จังหวัด……………………………………..
รหัสไปรษณีย์……………………………………………….………..โทรศัพท์…………………………………เข้าศึกษาที่บัณฑิต
วิทยาลัย วัน/เดือน/ปี………………………………………….……………………….อาจารย์ที่
ปรึกษา………………………………………………………ข้อมูลอ่ืนที่ผู้เกี่ยวข้องควรทราบ เช่น โรค
ประจ าตัว….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
ครั้งที่ ………./…………..จากวันที…่……..………………….ถึงวันที่……….…………………………. รวมเวลา……………...วัน 
ครั้งที่ ………./…………..จากวันที…่……..………………….ถึงวันที่……….…………………………. รวมเวลา……………...วัน 
ครั้งที่ ………./…………..จากวันที…่……..………………….ถึงวันที่……….…………………………. รวมเวลา……………...วัน 

 
ความเห็นของวิปัสสนาจารย์         มีพัฒนาการปฏิบัติดีมาก                                 มีพัฒนาการปฏิบัติดี    
                            มีพัฒนาการปฏิบัติดีพอใช้                                มีพัฒนาการปฏิบัติ
น้อย    
                        ควรศึกษาเพ่ิมเติมและตั้งใจปฏิบัติให้มาก              อ่ืนๆ   
 สรุปผลการประเมิน                   ผ่าน              ผ่านโดยมีเงื่อนไข    
                                            ไม่ผ่าน            อ่ืน ๆ ………………………………………………………………… 

  ลงชื่อ……………………………………………………………..         ลงชื่อ……………………………………………………………   
(………………………………………………………….…….)               (…………………………………………………………………) 
 พระวิปัสสนาจารย์/วิปัสสนาจารย์ผู้สอน                     เจ้าอาวาส/เจ้าส านัก 
   ………………../……………………/……………………………..      ……………….../………………………/………………………… 

ความเห็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย          เห็นชอบ              ไม่เห็นชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                           ลงชื่อ…………………………………………………………………………. 

                                (………………………………………………………………………………) 
           ต าแหน่ง………………………………………………………………………..                       
                                  …………..……………./………………………/………………………. 

     

                    

 
     

      

 

    

    

    

    

 

    

            

                   

                 

    

  

  

  

  

  
 

    

  
 

    

    

  
  

        

    

      

  
          
  

  
  

                   
                   

        
            

  

                        

                                    

      

            

    

  



 

   ๗๖ 

 

 
 

บ.ฑ. ๑๖.๑ 
แบบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวดี 

-------------- 
ชื่อ......................................................... ฉายา.............................................. นามสกุล......................................... 
เลขประจ าตัวนิสิต........................................ สาขาวิชา......................................รุ่นที่ ...............พ.ศ. ................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................. โทร........................................................... 
 
วันที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา................................................................ 
วัตถุประสงค์.........................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................. ................................................................................................. 
สิ่งที่อาจารย์ปรึกษาแนะน า................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................. ................................................................................................. 
............................................................................. ................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................. ................................................................................................. 
............................................................................. ................................................................................................. 
 
 
ลงชื่อ.....................................นิสิต         ลงชื่อ.....................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

รับรองตามนี้ 



 

   ๗๗ 

 

 
....................................................................... 

(.........................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

 
*ผู้สามารถรับรองได้ คือ ผู้อ านวยการหลักสูตร/ประธานหลักสตูร 

 

บ.ฑ. ๑๖.๒ 
แบบบันทึกเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวดี 

-------------- 
ชื่อ......................................................... ฉายา.............................................. นามสกุล......................................... 
เลขประจ าตัวนิสิต........................................ สาขาวิชา......................................รุ่นที่ ...............พ.ศ. ................. 
 
๑. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 สอบผ่านเมื่อวันที่............................................................................................... ............................................ 
 ได้รับการลงทะเบียนเมื่อวันที่ ............................................................................................... ........................ 
 
๒. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 สอบผ่านเมื่อวันที่...........................................................................................................................................  
 
๓. การตีพิมพ์บทความวิจัย 
 (   ) ตีพิมพ์ในวารสาร......................................................................................ปีที่.............ฉบับที่.................. 
 (   ) หนังสือรับรองการตีพิมพ์จากวารสาร..................................................................................................... 
           โดยมีบรรณาธิการรับรองแล้ว 
 (   ) หนังสือรับรองการน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
 
 
 



 

   ๗๘ 

 

ลงชื่อ.....................................นิสิต         ลงชื่อ.....................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

รับรองตามนี้ 
 

....................................................................... 

(.........................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

 
*ผู้สามารถรับรองได้ คือ ผู้อ านวยการหลักสูตร/ประธานหลักสตูร 

 

บ.ฑ. ๑๖.๓ 
แบบบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน ๓๐ วัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวดี 

-------------- 
ชื่อ......................................................... ฉายา.............................................. นามสกุล......................................... 
เลขประจ าตัวนิสิต........................................ สาขาวิชา......................................รุ่นที่ ...............พ.ศ. ................. 
 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่ ................................................... รวม......................วัน 
 ณ............................................................................................................................ ............................... 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่ ................................................... รวม......................วัน  
 ณ................................................................................................................ ........................................... 
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่ ................................................... รวม.... ..................วัน 
 ณ........................................................................................................................................................... 
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่ ................................................... รวม.... ..................วัน 
 ณ......................................................................................................................................................... .. 
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่ ............... .................................... รวม......................วัน 
 ณ............................................................................................................................ ............................... 



 

   ๗๙ 

 

ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่ ................................................... รวม......................วัน 
 ณ............................................................................................................................ ............................... 
 
 
ลงชื่อ.....................................นิสิต         ลงชื่อ.....................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

รับรองตามนี้ 
 

....................................................................... 

(.........................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

 
*ผู้สามารถรับรองได้ คือ ผู้อ านวยการหลักสูตร/ประธานหลักสตูร 
 


