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คำปรารภ 

 

 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัยเมื ่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เปิดทำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ในปีการศึกษาที่ ๒ มีนิสิตท่ี
สมัครเข้าเรียนจำนวน ๓๕ รูป/คน และได้ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดได้ร่วมกันจัดทำหนังสือคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นโดยรวบรวม
เนื้อหาสาระสำคัญมาปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรงซึ่งนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจใคร่ศึกษาในคู่มือนี้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเผยแผ่แนวทางการเรียนรู้ท่ี
เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โครงสร้างการบริหารจัดการ โครงสร้างหลักสูตรและ
วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ขั้นตอนและวิธีการขอสอบวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การจ่ายค่าหน่วยกิต ระบบการสอนแบบออนไลน์ซึ ่งคู ่มือนี ้คือ
คำตอบสู่ประตูแห่งจุดหมายของความสำเร็จในการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาได้แท้จริง 
 ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันดียิ ่งที่คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนจัดทำคู่มือระดับบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จสมบรูณ์
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อผิดพลาดใดๆ อาจมีอยู่บ้างในหนังสือเล่มนี้ทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
 

 

พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร. 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 

 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ร ้อยเอ็ด จัดทำหนังสือคู ่มือนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับนี้ขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อให้นิสิตนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้ศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเรียน
ของนิสิตนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาและรับปริญญาอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือฉบับนี้จะบังเกิดประโยชน์และสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการเรียน การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
 

 
      ผศ.ดร.สุกานดา  จันทวารีย์ 

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

เรื่อง  หน้า 

คำปรารภ 
คำนำ 
ตอนท่ี 1  แนะนำสถาบันและหลักสูตร 
 ๑. ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย ...............................................................  1 
 ๒. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  ...........................................  4 
 ๓. อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ....................................................  5 
ตอนท่ี 2  การจัดการศึกษา  
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ .........................................................................................  ๘ 
ตอนท่ี 3  หลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ .........................................................................................  ๑๑ 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่าง ........................................................  ๓๔ 
 ภาคผนวก ข มติท่ีประชุมคณะกรรมการในการขออนุมัติ ..........................................  ๓๖ 
 ภาคผนวก ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.............................  ๔๒ 
 ภาคผนวก ง รายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ...........................................................  ๙๑ 
 ภาคผนวก จ แผนผังขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ .....................................................  ๙๖ 
 ภาคผนวก ฉ แบบคำร้อง (บฑ.) .................................................................................  ๑๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหาร 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราวทิยาลัย 

 
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

อธิการบด ี

       
 

 
 

พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร. 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.สุกานดา  จันทวารีย์ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 



โครงสร้างผู้บริหาร 
วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอ็ด 

 
 
 

  

    
 
 
 

พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร. 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยบริหาร 

พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผศ.ดร. 
รองผู้อำนวยการ ฝา่ยวิชาการ 

พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร,ดร. 
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 

ผศ.ดร.สุกานดา  จันทวารีย์ 
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 



 ๑ 

ตอนที ่1 
แนะนำสถาบันและหลักสูตร 

 
๑. ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดต้ังขึ้นมาโดยอาศัยแนว
ปฏิบัติตามความในคาส่ังมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ (๒) ว่า
ด้วยการพิจารณา จัดต้ัง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และหรือส่วนงาน
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า “ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัยสงฆ์ ท้ังสองแห่งจะ
ร่วมกันจัดการศึกษาข้ันบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ ก็ได้” 

 ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีประกาศท่ี ๖๕ / ๒๕๒๙ ลงวันท่ี ๑๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ แต่งตั ้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อดำเนินการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและ
หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 

  ๑. พระเมธีสุทธิพงศ์ ประธานกรรมการ 

  ๒. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ กรรมการ 

  ๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต กรรมการ 

  ๔. พระมหาจรรยา ชินว โส กรรมการ 

  ๕. พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต กรรมการ 

  ๖. นายจานงค์ ทองประเสริฐ กรรมการ 

  ๗. รศ.ดร. จาลอง สารพัดนึก กรรมการ 

  ๘. รศ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก กรรมการ 

  ๙. ดร. ชาย โพธิสิตา กรรมการ 

  ๑๐. ดร. จินดา จันทร์แก้ว กรรมการ 

  ๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือน จึงยกร่างโครงการบัณฑิต
วิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโทได้สำเร็จ คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ๔ 
ภาควิชา คือ ภาควิชาบาลี ภาควิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาศาสนา สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโท ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๓๐ เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมา มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท 
พุทธศักราช ๒๕๓๐ เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อพร้อมแล้ว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยท่ี ๔/๒๕๓๑ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 



 ๒ 

 

ประกาศมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่ ๔/๒๕๓๑ 

เร่ือง ต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
******** 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการศึกษาตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๔๙๐ มาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว มีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ๓๕ รุ่น มีนิสิตเพิ่มมากกว่า 
๑,๐๐๐ รูป ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ 
ก่อให้เกิดความยากลำบากนานาประการเพราะทางมหาวิทยาลัยยังมิได้เปิด ดำเนินการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเนื่องด้วยความไม่พร้อมบางประการ 
 บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนา
การศึกษาและอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ ๕ (๒) แห่งคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.  ๒๕๑๒ โดย
ความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๓๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยใน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

     
(สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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๒. ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ และได้ยกฐานะ
เป็น วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันดำเนินการเปิดเรียนระดับปริญญาตรี ๓ สาขาวิชา 
และระดับปริญญาโท ๒ สาขาวิชา 
 ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารท่ี
มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปัจจุบันทางศูนย์
บัณฑิตศึกษาฯ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้อมท้ังทางด้าน
คณาจารย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ทางวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้าน
การบริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
ดังกล่าวในเชิงลึก และบูรณาการกับหลักพุทธธรรมให้นำไปสู่วิธีการดำเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากำลังคนเพื่อนำไปสู ่การ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้รับการอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) จากสภามหาวิทยาลัยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  และได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันท่ี 
๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิง
วิชาการในการที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นท่ี
ยอมรับผ่านการเผยแพร่ท้ังในลักษณะท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการ ตลอดจนการนาเสนอ
งานทางวิชาการผ่านเวทีต่าง ๆ อาทิ เวทีสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมเครือข่ายเกี่ยวกับประเด็นทางการบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรฯ นี้ยังจะมี
การบริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นสาคัญ และ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างท่ีศึกษาในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ส่ิง
เหล่านี้เองที่หลักสูตรฯ จะปลูกฝังและแทรกซึมผ่านรายวิชาต่าง ๆ จึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีกาหนดไว้ข้ออย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 
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ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๑. ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคม 
๒. ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ตำราด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มี
ปฏิปทาน่าเล่ือมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 
๓. วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ  เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งด้านการว ิจ ัยและการบริการวิชาการแก่ส ังคมอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔. พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑) ด้านผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส ใฝ่คิด เป็น
ผู้นำจิตใจและปัญญา  มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
 ๒) ด้านวิจัยและพัฒนา : จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา  เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า 
วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคม  และส่ิงแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข 
 ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : มุ่งมั่นในการให้บริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม  อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 
 ๔) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งส่งเสริม  อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อัน
เป็นภารกิจหลักท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารจัดการ บูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรม
การเรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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สถานท่ีต้ัง 
 

 
 
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อยุธยา 
ห้อง B400 อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เลขท่ี ๗๙ หมู่ท่ี ๑ ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรท่ี ๕๕ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทร./โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๓๐๕๔-๕๕ 
 
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ห้อง ๓๐๕ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เลขท่ี ๓ ภายในวัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ 
https://www.facebook.com/gradsmahachula/ 
 

 
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ห้องบรรยาย ๒๐๓ อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
เลขท่ี 252 หมู่ท่ี 4 บ้านท่าเย่ียม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ 
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๓. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 
ปีที่

สำเร็จ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.สุกานดา จันทวารีย์ * รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
น.ม.(นิติศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

๒๕๕๙ 
 
 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระครูสุตวรธรรมกิจ 
(เติม สมภักดี)* 

Ph.D. (Political Science) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิท่ี ศธ 
๐๕๐๖(๒)/๖๘๙๓ ลงวันท่ี 
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑) 
ศน.ม.(รัฐศาสตร์), 
ศน.บ.(รัฐศาสตร์) 

Banaras Hindu 
University, India 
 
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 

๒๕๖๐ 
 

 
๒๕๕๒ 
๒๕๔๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.สยามพร พันธไชย* พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 
พธ.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฎราขวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๐ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล สุยะพรหม ปร.ด. (ส่ือสารการเมือง) 
Ph.D.(Political Science)  
 
M.A.(Politics)  
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
Marathawada 
University, India  
Poona University, 
India ม.มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๒ 
๒๕๓๖ 

 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๘ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร.เกียรติศักดิ์ สุข
เหลือง 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  
 
ศศ.ม. (การจัดการการ
พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลย 
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๒๕๕๗ 
 

๒๕๔๘ 
 



 ๗ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 
ปีที่

สำเร็จ 

 พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA) 
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๔ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  
 
พธ.ม.(ปรัชญา)  
 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
 

๒๕๔๙ 
 

๒๕๔๗ 

 



 ๘ 

ตอนที่ ๒ 
การจัดการศึกษา 

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๒. ต้องได้ค่าเฉล่ียระดับสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรม
เก้าประโยค และไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. เป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การปฏบิัติ
ศาสนกิจผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ๑. บัณฑิตศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลอืก
ผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกตามท่ีบัณฑิตศึกษากำหนด 
 ๒. วิธีการคัดเลือกอื่นๆ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 
ระบบการศึกษา 
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
 ๒. ระบบการศึกษาในเรื่องอื่นๆ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 
ระยะเวลาการศึกษา 
 ๑. ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค (๒ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี) 
 ๒. รายละเอียดอื่น ๆ ใดท่ีเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการศึกษา ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการมาใช้โดย
อนุโลม 
การลงทะเบียนเรียน 
 ๑. นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป นิสิตท่ีไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกตินับจากวันเปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือประธานกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา 



 ๙ 

 ๒. จำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต นิสิตท่ีลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีกำหนด ต้องชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

๓. นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนรกัษา
สภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนในกรณีอื่น ๆ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
การวัดผลประเมินผลรายวิชา 

๑. ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบการ เขียน
รายงาน การมอบหมายงานให้ทำ หรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสมกับรายวิชา 

๒. นิสิตจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาใน รายวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

๓. การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับ คือ A, A-, B+, B, C+, C และ F มีผล
การศึกษา ระดับ ค่าระดับ และเกณฑ์คะแนน แต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
เกณฑ์คะแนน 

เกณฑ์ วิชาเลือก วิชาบังคับ
และวิชาเอก 

เย่ียม (Excellent) A ๔.๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๕ - ๑๐๐ เกณฑ์ผ่านวิชา
บังคับและ
วิชาเอก 

ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 

ค่อนข้างดี (Quite Good) 

A- ๓.๖๗ ๙๐ - ๙๔ ๙๐ - ๙๔ “ 

ปานกลาง (Moderate) B+ ๓.๓๓ ๘๕ - ๘๙ ๘๕ - ๘๙ “ 
ผ่าน (Pass) 
ตก (Failed) 

B ๓.๐๐ ๘๐ - ๘๔ ๘๐ - ๘๔ “ 

 C+ ๒.๕๐ ๗๕ - ๗๙ ต่ำกว่า ๘๐ เกณฑ์ผ่านวิชา
เลือก 

 C ๒.๐๐ ๗๐ - ๗๔   
 F ๐ ต่ำกว่า ๗๐   

 
 ๔. นิสิตต้องสอบไล่ได้ระดับ A, A-, B+ และ B หรือ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็น วิชา
บังคับ วิชาเอก หรือวิชาเลือก นิสิตที่ได้ระดับต่ำกว่า B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้องลงทะเบียน



 ๑๐ 

รายวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ได้ระดับไม่ต่ำกว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๕. การประเมินผลการศึกษารายวิชาที่กำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตให้ได้รับผล
ประเมินเป็น S (Satisfactory – พอใจ) หรือ U (Unsatisfactory - ไม่น่าพอใจ) 
 ๖. ระบบการวัดผลและประเมินผลในเรื่องอื่น ๆ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อกำหนดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ 
 ๑. นิสิตมีสิทธิ์เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ เมื่อ
ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
 ๒. นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง วิทยานิพนธ์
แล้ว 
 ๓. นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
  (๑) ใช้เวลาทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งเงื่อนไข 
อื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๓) เข ียนว ิทยานิพนธ์เสร ็จสมบูรณ์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม 
วิทยานิพนธ์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ทาการขอสอบได้ 
 ๔. การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบ วิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์มาใช้โดยอนุโลม 
การสำเร็จการศึกษา 
 คุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค 
 ๒. ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้มีหน่วยกิตสะสม ไม่
น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม โดยไม่ติดค้าง
ค่าธรรมเนียมใด ๆ 
 ๓. ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 ๔. วิทยานิพนธ์ได้ร ับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ทั ้งหมดหรือส่วนหนึ ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 ๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 



 ๑๑ 

ตอนที่ ๓ 
หลักสูตร 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อมูลหลักสูตร 

รหัสและช่ือหลักสูตร 
- ช่ือหลักสูตรภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
- ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Master of Public Administration Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
- ช่ือเต็มภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ: Master of Public Administration (Public Administration) 
- ช่ือย่อภาษาไทย: รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ช่ือย่อภาษาอังกฤษ: M.P.A. (Public Administration) 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดให้มีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้า
กับวิชาการทางพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน เพื่อเป็นท่ีศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงสำหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ

วิชาการทางพระพุทธศาสนา  
๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้นำความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถ

นำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างหลักสูตร 
 1.จำนวนหน่วยกิต 
              ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) จำนวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 



 ๑๒ 

              ๒) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จำนวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
              ๓) หลักสูตรแผน ข จำนวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 

 2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี ้
๑) แผน ก เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี ้
 แบบ ก (๑) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึง่มีค่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชา

เพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต จำแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่ ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่ ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่ ๖ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น ไม่ ๓๙ หน่วยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทำสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย

กิต จำแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่ ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่ ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่ ๑๒ หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ์      ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น ไม่ ๓๙ หน่วยกิต 

 โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า 
ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก (๑) 
จำนวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก (๒) 
จำนวนหน่วยกิต  

แผน ข 
๑. หมวดวิชาบังคับ    
    ๑.๑ นับหน่วยกิต - ๙ ๙ 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต - (๙) (๑๒) 
 ๒. หมวดวิชาเอก - ๑๒ ๑๒ 
 ๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๑๒ 
 ๔. วิทยานิพนธ์ ๓๙ ๑๒ - 
 ๕. สารนิพนธ์ - - ๖ 



 ๑๓ 

  ๖ .  ส อ บ ป ร ะ ม ว ล
ความรู้ 

- - สอบ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ ๓๙ 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๑) 

 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่
ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา  

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๐๐๑  วิทยานิพนธ ์                (๓๙) (๓๙-๐-๑๑๗) 

รายวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) 

๑) หมวดวิชาบังคับ จำนวน ๙ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๑๐๑  พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์     (๓) (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   (๓) (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓  (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์    (๓) (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์    (๓) (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ  ๓  (๓-๐-๖) 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                 ๓  (๓-๒-๖) 

หมายเหตุ : รายวิชา ๖๐๘ ๑๐๑, ๖๐๘ ๑๐๒,๖๐๘ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๒ เป็นวิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเอก จำนวน ๑๒ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 



 ๑๔ 

๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต   

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๒๐๖  การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย     ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๙ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๐  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๒ สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๓  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 

๔) วิทยานิพนธ ์

รหัส      รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

 ๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ์          ๑๒ หน่วยกิต 
 

รายวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ข 

๑) หมวดวิชาบังคับ จำนวน ๙ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๑๐๑  พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์     (๓) (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   (๓) (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓  (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์    (๓) (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์    (๓) (๓-๐-๖) 



 ๑๕ 

๖๐๘ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                 ๓ (๓-๒-๖) 

หมายเหตุ : รายวิชา ๖๐๘ ๑๐๑, ๖๐๘ ๑๐๒,๖๐๘ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๒ เป็นวิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเอก จำนวน ๑๒ หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๒๐๖  การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย     ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๐๙ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๐  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๑ สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๒ สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๓  การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 

๖๐๘ ๒๑๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 

๔) สารนิพนธ์  

รหัส รายวิชา           จำนวนหน่วยกิต 

๖๐๘ ๕๐๐     สารนิพนธ ์            ๖ หน่วยกิต 



 ๑๖ 

ความหมายของเลขประจำวิชา 
       ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเลข  
๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
     ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
     ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงช่ือวิชา 

แผนการศึกษา 

 ๑) แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๑) 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 

๑ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 

 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 
 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 

๒ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 

 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 
 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 

ฤดูร้อน ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๖ (๗-๐-๑๘) 

 รวมนับหน่วยกิต ๖ (๗-๐-๑๘) 

 

 



 ๑๗ 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 

๑ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 

 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 

๒ ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๗ (๗-๐-๒๑) 

 รวมนับหน่วยกิต ๗ (๗-๐-๒๑) 

   

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๑) 

ฤดูร้อน ๖๐๘  ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๕ (๕-๐-๑๕) 

 รวมนับหน่วยกิต ๕ (๕-๐-๑๕) 

 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ (๓๙-๐-๑๑๗) 

  

 ๒) แผนการศึกษา: ตามแผน ก แบบ ก (๒)  

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 

๑ วิชาบังคับ หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 



 ๑๘ 

๖๐๘ ๑๐๑  พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์* 

๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์* 

๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

วิชาเอก 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

(๓) 

(๓) 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๐ 

๐ 

๐ 

 

๐ 

๐ 

๖ 

๖ 

๖ 

 

๖ 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 

* วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑,๖๐๘ ๑๐๒   เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 

๒ วิชาบังคับ 

 

๖๐๘ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์* 

๖๐๘ ๒๐๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์* 

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 

วิชาเอก 

๖๐๘ ๒๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

วิชาเลือก     

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จำนวน ๑ รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

(๓) 

(๓) 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

๐ 

๐ 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

๖ 

๖ 

๖ 

 

๖ 

 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 

* วิชา  ๖๐๘ ๒๐๑  และ  ๖๐๐  ๒๐๒  เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 



 ๑๙ 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 

๑ วิชาบังคับ 

 

๖๐๘ ๒๐๓  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

                เชิงพุทธบูรณาการ 
วิชาเอก 

๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 

วิชาเลือก     

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จำนวน ๑ รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 

 

 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

 

๓ 

 

๓ 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

๖ 

 

 

๖ 

 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาคเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 
๒ วิชาบังคับ 

๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ์ 

 

๑๒ (๐-๐-๓๖) 

                 รวม ๑๒ (๐-๐-๓๖) 

  

 

 

 

 

 

 



 ๒๐ 

 แผนการศึกษา: ตามแผน ข 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ข. 

๑ วิชาบังคับ 

 

๖๐๘ ๑๐๑  พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์* 

๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์* 

๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

วิชาเอก 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

(๓) 

(๓) 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๐ 

๐ 

๐ 

 

๐ 

๐ 

๖ 

๖ 

๖ 

 

๖ 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 

* วิชา  ๖๐๘ ๑๐๑,๖๐๘ ๑๐๒   เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

                                 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ข. 

๒ วิชาบังคับ หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 



 ๒๑ 

 

๖๐๘ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์* 

๖๐๘ ๒๐๒   การบริหารทรัพยากรมนุษย์* 

๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน 

วิชาเอก 

๖๐๘ ๒๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

วิชาเลือก     

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จำนวน ๑ รายวิชา 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

(๓) 

(๓) 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

๐ 

๐ 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

๖ 

๖ 

๖ 

 

๖ 

 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๐ ๑๘ 

 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๐ ๑๒ 

* วิชา  ๖๐๘ ๒๐๑  และ  ๖๐๐  ๒๐๒  เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ข. 

๑ วิชาบังคับ 

 

๖๐๘ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

               เชิงพุทธบูรณาการ 
วิชาเอก 

๖๐๘ ๒๐๕ การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 

วิชาเลือก     

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  จำนวน ๓ รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 

 

 

๓ 

 

๙ 

๓ 

 

 

๓ 

 

๙ 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

๖ 

 

 

๖ 

 

๘๑ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕ ๐ ๑๘ 

 



 ๒๒ 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาคเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก. (๒) 
๒ วิชาบังคับ 

๖๐๘  ๕๐๐  สารนิพนธ์ 

 

๖ (๐-๐-๑๘) 

                 รวม ๖ (๐-๐-๑๘) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓ 

คำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 
 

 
วิชาศึกษาทั่วไป 

๖๐๘ ๑๐๑  พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์      (๓) (๓-๐-๖) 
(Introduction to Public Administration) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 

พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผน 
การบริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองค์การของรัฐ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นำและการ
วินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบราชการของไทย พฤติกรรมองค์การ 
นโยบายสาธารณะ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย แนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ไทยในอนาคต 

๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์          (๓) (๓-๐-๖) 
(Research Methodology in Public Administration) 

        ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ท่ีนิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารท้ังเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็น
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน 
การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการ
วิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 

๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 
        (Public Administration in Tipitaka) 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสำคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ที ่ปรากฏในพระไตรปิฎก  
ประกอบด้วยเรื ่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อ
ประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารในองค์การ การ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารงาน  โดยเน้นหลักการและหลักธรรมใน
พระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการนำหลักรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

 



 ๒๔ 

๖๐๘ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์       (๓) (๓-๐-๖) 
(English for Public Administration) 
ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการอ่านเอกสารวิชาการขององค์ความรู้
ต่าง ๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการมุ่งเน้นการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ  งานวิจัย วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ส่ือ Social network และฝึกทักษะต่าง ๆ จากการการอ่าน การฟัง การเขียน การนำเสนอ
งานผ่านเอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้ 

๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย์                   (๓) (๓-๐-๖) 
(Human Resource Management) 
ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนาด้วยการออกแบบการ

วิเคราะห์ และการวิเคราะห์ เพื่อจัดแบ่งตำแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการ
คัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการ
พัฒนา กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ การใช้วินัยควบคุม  การ
ประเมินผล การกำหนดงาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการเช่ือมโยงระหว่างบุคคล และองค์การ 
ลักษณะทรัพยากรบุคคลที่องค์การต้องการ โดยพิจารณาถึงการกำหนดงานทั้งระบบด้วยการศึกษา
องค์ประกอบขององค์การ สภาพแวดล้อม ด้านพฤติกรรม รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์
ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ ในพระพุทธศาสนา 

๖๐๘ ๒๐๓  สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ                 ๓ (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Pubic Administration Research to Buddhist integration) 
       สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบ
ผสานวิธี โดยมุ่งศึกษาการนำหลักการและหลักพุทธธรรมมาประยุกต์หรือบูรณาการเพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อนำไป
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                        ๓ (๓-๒-๖) 
(Buddhist Meditation) 

ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย โดย
เน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลำดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐาน และผล
ที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ 
๑๖ เป็นต้น 

 

 



 ๒๕ 

วิชาเอก 

๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                              ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Administration Theory) 

                 ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า
ทางด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อสนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยครอบคลุมท้ัง
ทฤษฎียุคใหม่ พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน  กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ  
การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติ
ทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสำหรับ รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 
ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่  บริการ
สาธารณะ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร
รัฐกิจ 

๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                              ๓ (๓-๐-๖) 
(Organization and Management Theory) 

                      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีสำคัญขององค์การและการจัดการ รวมถึงศึกษากรณีตัวอย่าง
การจัดการทางพระพุทธศาสนาประเด็นที่เกี่ยวกับองค์การประกอบด้วย รูปแบบ โครงสร้าง สายการ
บังคับบัญชาขององค์การภาครัฐและเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
การควบคุม และตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

๖๐๘ ๒๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                     ๓ (๓-๐-๖) 
(Public Policy and Planning) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการ

กำหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกำหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษา
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมิน
ความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการ
วางแผน  การนําแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน เน้นถึง
นโยบายและแผนงานของภาครัฐรวมถึงการวางแผนในการพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา 

๖๐๘ ๒๐๕  การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ                 ๓(๓-๐-๖) 
  (Public Finance and Budget Administration) 

            ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบ
การคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  รายรับ 
รายจ่ายของรัฐ  หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหา 
การงบประมาณของภาครัฐ 



 ๒๖ 

วิชาเลือก 

๖๐๘ ๒๐๖  การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำแนวพุทธ                 ๓(๓-๐-๖) 
      (Team Working and Buddhist Leadership) 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็น
ทีม วิธีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน 
ประโยชน์และอุปสรรคในการทำงานเป็นทีม การกำจัดความไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ทักษะ
ที่จำเป็นในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื้นฟูทีมงาน การลด
ความขัดแย้งระหว่างกลุ ่ม ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข การนำหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นทีม และศึกษาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดพื้นฐานเรื่องผู้นำท้ัง
จากอดีตจนถึงทฤษฎีผู ้นำในการเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผู้นำในกระบวนการบริหาร ศึกษา
ทักษะที่จำเป็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นำยุคใหม่ โดยเน้นภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาและการนำ
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในความเป็นผู้นำท่ีดี 

๖๐๘ ๒๐๗     การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์                                      ๓(๓-๐-๖) 
      (Data Analysis in Public Administration) 

        ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทของข้อมูลท้ังข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย
ท้ังสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

๖๐๘ ๒๐๘  ระบบราชการและการเมืองไทย                              ๓ (๓-๐-๖) 
(Bureaucratic System and Thai Politics) 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิดวิวัฒนาการของกับระบบราชการและการเมือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับการเมือง ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการ
ต่างประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการและการเมือง สถาบันการปกครองระบบการเมือง รากฐาน
การเมืองไทย ระบบการเมืองไทย การปฏิรูปการเมืองไทย ความปรองดองและสมานฉันท์ทางการเมือง 
แนวโน้มและกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบราชการและการเมืองของไทย ระบบราชการและการเมืองมีส่วน
สัมพันธ์กับระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

๖๐๘ ๒๐๙      การปกครองและการบริหารท้องถ่ิน                                              ๓(๓-๐-๖) 
  (Government and Administration) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการการกระจายอำนาจ  ความหมาย   ความสำคัญ  และข้อดี
ข้อเสียของการปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดองค์กร การ
บริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
ของไทย ลักษณะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 



 ๒๗ 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ท้ังในแง่รูปแบบการจัดต้ังโครงสร้าง 
รายได้ อำนาจหน้าที่ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มการ
บริหารส่วนท้องถิ่นของไทย   

๖๐๘ ๒๑๐      มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ                                           ๓(๓-๐-๖)        
          (Dimension Economy and Public Administration) 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค สภาพทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ การจัดหาและการใช้
ทรัพยากร การบริโภค การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๖๐๘ ๒๑๑      สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ           ๓(๓-๐-๖) 
          (Seminar on International Public Administration) 

สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ตาม
หัวข้อท่ีกำหนด โดยเน้นรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคประชาคมอาเซียนเป็นสำคัญ 

๖๐๘ ๒๑๒      สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ          ๓(๓-๐-๖) 
         (Seminar on Development Administration) 

สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะตามหัวข้อที่กำหนด โดยเน้นนโยบายการ
บริหารงานสาธารณะท่ีกำหนดโดยรัฐบาลในสมัยปัจจุบัน 

๖๐๘ ๒๑๓      การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์           ๓(๓-๐-๖) 
(Directed Studies in Public Administration) 

           ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาตาม
แนวแนะในรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ประจำรายวิชานี้ 

๖๐๘ ๒๑๔       กฎหมายเก่ียวกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐในอาเซียน          ๓(๓-๐-๖) 
  (Law on Public Human Capital in ASEAN) 

          ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ในมิติต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงานได้แก่กฏหมายที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นราชการฝ่ายพลเร ือน 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแรงงาน
และกฎหมายประกันสังคม ซึ่งในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ สัญญาจ้างแรงงาน การ



 ๒๘ 

คุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ คดีแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศอาเซียน 

 
วิทยานิพนธ ์

๖๐๘  ๐๐๑  วิทยานิพนธ์                                               ๓๙ หน่วยกิต
(Thesis) 

         ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซึ ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้นทั้งในองค์ความรู้ทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และระเบียบวิจัยช้ันสูง มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหลักพุทธธรรม ท่ีเป็นประโยชน์
ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง ภายใต้การดูแล แนะนำของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยขั้นตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ์  

๙.๔  วิทยานิพนธ ์

๖๐๘  ๔๐๐  วิทยานิพนธ์                                               ๑๒ หน่วยกิต 
(Thesis) 

         ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซึ ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้น ในองค์ความรู้ทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรม คำสอนในทางพระพุทธศาสนา ทั้งใชในกิจการทาง
พระพุทธศาสนา ภายใตการดูแล แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยขั้นตอนและรูปแบบการนําเสนอวิทยานิพนธ์ 
 
สารนิพนธ์        
๖๐๘ ๕๐๐  สารนิพนธ์                                                                       ๖ หน่วยกิต   
      (Research Paper) 
 ศึกษาวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ตามขอบข่ายสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีผสมรวม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และหลักการทางพระพุทธศาสนา  ภายใตการ
ดูแล แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอสารนิพนธ ์
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อน
อย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 



 ๒๙ 

  ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู ้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  ๓. มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ี
ทำงาน และชุมชนท่ีตนเกี่ยวข้อง 
  ๔. มคีวามสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของบุคคลอื่น 
 ๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
  ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทำงานวิจัย  
  ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และในการวิจัย 
 ๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกำลังศึกษา และภายหลัง
สำเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าช้ันเรียน การทำงานเสร็จและ
ส่งงานตามกำหนด  
  ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การทำงานวิจัย และการเข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาทำประโยชน์ต่อสังคม 
  ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
  ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบ
วัดผล        
  ๕. ภายหลังสำเร็จการศึกษา ให้มหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต 
และประเมินจากผู้ปกครองของมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
 ๒. ด้านความรู้ 
  ๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์        
  ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการท่ีเปล่ียนแปลง
ไปท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 



 ๓๐ 

  ๔. มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสังคม 
 ๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ใน
เชิงลึก ผสมผสานให้นำไปสู่วิธีการดำเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนท่ี
เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการนำเสนองาน การร่วมแสดงความ
คิดเห็น การตอบคำถาม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
 ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูล
จากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ท้ังในช้ันเรียนและศึกษาดูงาน 
 ๕. การทำวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและวิทยานิพนธ์  
 ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
  ๑. การทดสอบย่อย  
  ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
  ๓. วัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
  ๔. การนำเสนอผลงาน  
  ๕. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
  ๖. การสอบประมวลความรู้  
  ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
  ๘. การสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นจากรัฐประศาสนศาสตร์ 
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  ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์
รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีศึกษาใน
ขั้นสูง 
  ๔. สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้   
  ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
  ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
  ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ 
 ๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
  ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
  ๒. วัดผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  ๓. การนำเสนอผลงาน  
  ๔. การอธิบาย การตอบคำถาม  
  ๕. การโต้ตอบส่ือสารกับผู้อื่น 
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม 
  ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
  ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและ
สังคมท่ีซับซ้อน 
 ๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
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  ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน  
  ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี การ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทำงาน
วิจัย  
  ๓. ฝึกฝนการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  
  ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
  ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
 ๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
  ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น  
  ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนำเสนอ
ผลงาน การทำงานวิจัย และการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ     
  ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
  ๒. สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การ
อ่าน การฟัง การเขียน และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
  ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ
โครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทาง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 ๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพื ่อให้เกิดผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 



 ๓๓ 

  ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วย
กิต ท้ังนี้เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะท้ังด้านการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ค้นคว้าและนำเสนองานท้ังเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีท้ังด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
  ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการทำงาน
วิจัย 
 ๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
  ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองเสมือน
จริง  
  ๒. การทำงานวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการยกร่าง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 



 ๓๕ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการในการขออนุมัติ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 



 ๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพุธ  ที่ ๑๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี  
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

บ้านท่าเยีย่ม  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
    ๔.๙ เร่ือง ขออนุมัติเห็นชอบเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  
 ดร.สยามพร พันธไชย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

ร้อยเอ็ด ได้เสนอท่ีประชุม ว่า  ด้วยศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จะได้ดำเนินการเปิด
การเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ (สำหรับ
บรรพชิตและคฤหัสถ์) ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้ถึงระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีคณาจารย์พร้อมท่ีจะดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  ๓  
รูป/คน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ได้แก่ ๑.พระครูสุตวรธรรม
กิจ ผศ.,ดร. ๒.ผศ.,ดร.สุกานดา จันทวารีย์ ๓.ดร.สยามพร พันธไชย  ซึ่งมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 
สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอนุมัติเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) เพื่อให้การดำเนินการทันใน
การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 

 



 ๓๘ 

  มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการเสนอต่อวิทยา

เขตขอนแก่นและคณะสังคมศาสตร์ ต่อไป 
 

รับรองตามนี้ 
 
 
 

(พระครูวาปีจันทคุณ ผศ,ดร.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

        รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๙ 

 
 

 



 ๔๐ 

 
 

 

 

 



 ๔๑ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบยีบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 



 ๔๓ 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพื่อให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

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

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎบีัณฑิต 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 

 ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับต้ังแต่สำเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ 



 ๔๔ 

 ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการเกี ่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้สำเร็จการศึกษาหรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
          ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการเกี ่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี

การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ 

และจะกำหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จำแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ๑๒        หน่วยกิต 
วิชาเอก                      ๑๘        หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       ๖              หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  ๑๒        หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น                  ๔๘            หน่วยกิต 



 ๔๕ 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ 
หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จำแนกประเภทดังนี้ 

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

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 

ภาคการศึกษาปกต ิและไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ 

๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ท้ังนี้
ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ๑๑.๔ รายวิชาท่ีกำหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมงและศึกษานอกเวลา
อีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

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

ข้อ ๑๒ การเปล่ียนสาขาวิชาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ใหน้ำไป
คำนวนค่าระดับเฉล่ียสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจำเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิต

วิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 



 ๔๖ 

นิสิตต้องยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ 
หากพ้นจากกำหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
 ๑๓.๑.๒ มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
 ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำส่ังแพทย์โดยมีใบรับรอง

แพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๓.๑.๔ มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยอื่นท่ีสำคัญ 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ใน
ระยะเวลาศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุก
ภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณี
นี้ให้นิสิตได้  w  ในทุกรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉล่ียประจำภาคการศึกษาท่ี  ๑  ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมต่ำกว่า  ๓.๐๐ 
๑๔.๓  ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือ

ข้อ ๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 

ข้อ  ๑๕  นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายใน
กำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพ
การเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาท่ัวไป 

 
 



 ๔๗ 

หมวดที่ ๓ 
การข้ึนทะเบียนเปน็นิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

ข้อ ๑๖  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องนำหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดมายื่นต่อกอง

ทะเบียนและวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่กำหนด  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  สำหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียน
รายวิชาท่ีต้องศึกษาในภาคนั้นท้ังหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

๑๖.๒  ผู ้ไม่สามารถมายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่กำหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่กำหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ในกรณีท่ีได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมา
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง  จึง
อนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ท้ังนี้ต้องทำให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา 

๑๖.๓  ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกำหนดเวลาในปฏิทิน

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับ

จากวันเปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๗.๓  จำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 
๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนด  ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 



 ๔๘ 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะนำและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังจากอาจารย์ท่ีมีช่ือในทำเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปล่ียนรายวิชา 

๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระทำได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
 ๑๙.๑.๒  ในกรณีท่ีขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 

๓๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป  นิสิตจะได้รับ  w  
ในรายวิชาท่ีถอน 

 ๑๙.๑.๓  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นกำหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ 
F ในรายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติ
ให้ถอนได้  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้  W  ในรายวิชานั้น 

๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระทำได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นกำหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี ้นิสิตผู ้นั ้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลา
การศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยอาจทำการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ทำหรือวิธีอื่น
ใดท่ีเหมาะสมกับรายวิชานั้น 

เมื่อส้ินภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่สำหรับแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้น
หรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดระเบียบท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

๒๐.๒  เมื่อส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด 



 ๔๙ 

ในภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นท่ี
พอใจของอาจารย์ประจำวิชา 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ  

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

การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์                                      ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)               เป็นที่พอใจ 
U (Unsatisfactory)              ไม่เป็นท่ีพอใจ 
๒๑.๓  ในรายวิชาใดยังไม่ได้ทำการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษา

รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ์               สภาพการศึกษา 
I  (Incomplete)                ไม่สมบูรณ์ 
SP  (Satisfactory Progress)                   ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 
UP  (Unsatisfactory Progress)               ไม่ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 
W  (Withdrawn)                                  ถอนรายช่ือวิชาท่ีศึกษา 
Au  (Audit)                ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 ๒๑.๔.๑ ให้ใช้  IP (In Progress) สำหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียง 

 ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กำหนด
เป็น  ๔ ระดับดังนี้ 



 ๕๐ 

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

๒๑.๕  การให ้F  ให้กระทำในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นกำหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้ค่า  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
๒๑.๕.๕  นิสิตทำผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 

๒๑.๖   การให ้I จะกระทำได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบ

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจำวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล

การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
 การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที ่ได้ร ับมอบหมายจาก

อาจารย์ประจำวิชาให้ครบถ้วน  เพื่อให้อาจารย์ประจำวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่
บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให ้ S  จะกระทำได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  และหลักสูตรกำหนดให้วัดผล

การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
 ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ

อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให้  U จะกระทำได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มี

ค่าระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ 
๒๑.๙  การให้ IP จะกระทำเพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู ่ในระหว่างการเรียบ

เรียงเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ 
 



 ๕๑ 

๒๑.๑๐  การให ้W จะกระทำได้เฉพาะในกรณีท่ีได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  และ
ข้อ ๑๙.๑.๓ 

๒๑.๑๑  การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระทำได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๑.๑๒  การให้  SP จะให้เฉพาะกรณีที ่เป็นรายวิชาต่อเนื ่องกับรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไป และผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระทำเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่
ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ทำการวัดผล  รายวิชาท่ีได้ SP 
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

 ๒๑.๑๓  การให ้UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป  และผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

 การวัดผลให้กระทำเมื ่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื ่องในภาคการศึกษาถัดไปตาม
หลักสูตรแล้ว  แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ทำการวัดผล
รายวิชาท่ีได้ UP  นั้นเป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ำ 
๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบได้ระดับ 

A, B, C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาท่ีหลักสูตรกำหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่
ต่ำกว่า B หรือ S 

๒๒.๒  นิสิตที่ได้ต่ำกว่า B หรือได้  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียน
ศึกษารายวิชานั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ำกว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 

๒๒.๓  ในกรณีท่ีนิสิตได้ต่ำกว่า B หรือได้ U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชา
เดิมหรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ 

๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ำหรือแทนตามที่หลักสูตรกำหนดการนับ      
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจำนวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๒๓  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยคำนวณหาค่า
ระดับเฉลี่ยประจำภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และคำนวณหาค่าเฉล่ีย
สะสมสำหรับรายวิชาท้ังหมดทุกภาคการศึกษา  ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  

ข้อ ๒๔  การคิดค่าระดับเฉล่ียประจำภาค  ให้คำนวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วย     
หน่วยกิตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน  และหารผลรวมนั้นด้วยจำนวน
หน่วยกิตท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ 



 ๕๒ 

ข้อ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้นำรายวิชา
นั้นมาคำนวณหาค่าระดับเฉล่ียตามข้อ  ๒๔ 

 
หมวดที่ ๕ 

การทำวิทยานิพนธ ์
ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการทำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ 

๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ 

๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ ๒๙  วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การนำวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 

หมวดที่ ๖ 
การสำเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
          ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ำกว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ใน

กรณีท่ีหลักสูตรกำหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 



 ๕๓ 

 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์  และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
๓๑.๒  ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ  
๓๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ  

 
หมวดที่  ๗ 

ความประพฤติและวินัยนิสิต 
ข้อ ๓๒  ในกรณีท่ีนิสิตกระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควร

แก่ความผิด ดังนี้ 
๓๒.๑  ภาคทัณฑ์ 
๓๒.๒  ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
๓๒.๓  ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
๓๒.๔  ให้พักการศึกษาต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
๓๒.๕  ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

ข้อ ๓๓  นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีที่นิสิตกระทำผิดข้อบังคับ ระเบียบ 
คำสั่งหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ 
นิสิตต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 

๓๓.๑  ชดใช้ค่าเสียหาย 
๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีกำหนดไม่เกนิ ๓ ปีการศึกษา 
๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกำหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทำผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 

เฉพาะกรณีท่ีนิสิตกระทำผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตาม
เกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 



 ๕๔ 

๓๕.๑  นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  
ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็น
ต้นไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
        

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๕๖ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที ่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที ่ ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
  ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จาก

ระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่สำเร็จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  

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

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 



 ๕๗ 

           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันสำเร็จ
การศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

           ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ 
จากระบบ ๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จ
การศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค 

           ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแต่

ละสาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะกำหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

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

(๒) 
  ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
  ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 



 ๕๘ 

  โครงสร ้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายว ิชาและการทำ
วิทยานิพนธ์ตามจำนวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ 
ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลา
ศึกษามีน้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

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

  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่กำหนด
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกต ิ

  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษาด้วยยกเว้นนิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

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

  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่า
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 



 ๕๙ 

 ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาค 

 ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์  หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

 ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ 

 ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
        

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐ 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

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

 เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา 

๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ใน

หลักสูตร 
๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ำกว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชาและ

ได้ระดับ  S  ในกรณีท่ีหลักสูตรกำหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 



 ๖๑ 

๓๐.๗  วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการ
ตีพ ิมพ์ หร ืออย่างน ้อยดำเน ินการให้ทั ้งหมดหรือส่วนหนึ ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที ่ประชุมวิชาการที ่มีรายงานการประชุม  
(proceeding) 

๓๐.๘ วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องได้รับการ
ตีพ ิมพ์ หร ืออย่างน ้อยดำเนินการให้ทั ้งหมดหรือส่วนหนึ ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer - 
review)  และเป็นท่ียอมรับ” 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ท่ี 
๑๗  มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ๕  แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้
ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



 ๖๓ 

 
 
 
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/
๒๕๔๑  เมื่อวันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกำหนด  คำส่ัง  หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือ

แย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนส่ีรูปหรือคนท่ี  

                          อธิการบดีแต่งต้ังโดยคำแนะนำของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้ารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแต่งต้ังโดย 

                          คำแนะนำของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจำคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษ ุ



 ๖๔ 

(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้ารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแต่งต้ังโยคำแนะนำ

ของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจำคณะ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะมีวาระ 
การดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ ท้ังนี้ต้องไม่เกินหกสิบ
วัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและ 
หน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อนำเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงาน                           

เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ 
อย่างน้อยปีละส่ีครั้ง  วิธีการประชุมให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          
      

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 ๖๕ 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจำนวนชั่วโมงการศึกษา

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและ

ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิคท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ย่ืนคำร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

      
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 



 ๖๖ 

 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๔๗  เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

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

 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏบิัติ

วิปัสสนากรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๒)  กำหนดวัน  เวลาและสถานท่ี  สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ีตามท่ี
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕ สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
 



 ๖๗ 

           
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันท่ี ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 

  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการทำวิทยานิพนธ์  
ดังนี ้
        แบบ ก (๑) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิต
วิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ซึ่ง
มีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จำแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า ๘      หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์                 ๑๒       หน่วยกิต 
รวมทั้งส้ิน        ไม่น้อยกว่า ๓๘      หน่วยกิต 



 ๖๙ 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และทำการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ ๖ หน่วยกิต จำแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งส้ิน         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมค่ีาเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่ง

การศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องทำวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วย

กิต และทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จำแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                       ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมทั้งส้ิน           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
  

ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
            

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทำหน้าท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 ๗๐ 

 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความ
ในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

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

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย

กิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นคำร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
         
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 



 ๗๑ 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันท่ี ๓๑ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการทำวิทยานิพนธ์  

ดังนี ้
        แบบ ก (๑) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิต

วิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทำ

วิทยานิพนธ์ซึง่มีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต  จำแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า            ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า              ๖     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์                        ๑๒   หน่วยกิต 
รวมทั้งส้ิน             ไม่น้อยกว่า            ๓๘    หน่วยกิต 



 ๗๒ 

 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และทำการศึกษาอิสระซึ่ง
มีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต จำแนกประเภท ดังนี้ 

วิชาบังคับ             ไม่น้อยกว่า              ๘ หน่วยกิต 
วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า            ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า            ๑๒    หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งส้ิน              ไม่น้อยกว่า            ๓๘ หน่วยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู ้เข้าศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ ซึ ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่ง

การศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องทำวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
       แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วย

กิต และทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จำแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า          ๖       หน่วยกิต 
วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า          ๖       หน่วยกิต 
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  ๖       หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 ๓๖     หน่วยกิต 
รวมทั้งส้ิน     ไม่น้อยกว่า         ๕๔     หน่วยกิต 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
                       

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทำหน้าท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 ๗๓ 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  กำหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สำหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกำหนด
รายวิชาบาลี  ให้ศึกษาเพิ่มเติม 

 อาศัยมติที ่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที ่ ๒/
๒๕๔๙ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  กำหนด
รายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และกำหนดรายวิชาบาลี ให้
ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 

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

 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วย
สัญลักษณ์ S หรือ U 

 นิสิตท่ีสอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาต้ังแต่ประโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 
       (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 ๗๔ 

 



 ๗๕ 

 
 
 



 ๗๖ 

 
 
 
 
 
 



 ๗๗ 

 
 
 



 ๗๘ 

 
 



 ๗๙ 

 
 



 ๘๐ 

 
 



 ๘๑ 

 
 



 ๘๒ 

 
 



 ๘๓ 

 
 



 ๘๔ 

 
 
 



 ๘๕ 

 
 



 ๘๖ 

 
 



 ๘๗ 

 
 



 ๘๘ 

 
 



 ๘๙ 

 
 



 ๙๐ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
รายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 



 

๙๒ 

   
 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 เพื่อให้การบริหารงาน ระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจงึออก
ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
การเรียกเก็บเง ินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนิสิตรุ่นเข้าเรียน ๒/๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  จำนวนเงินเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๙๕,๐๐๐ บาท 

  จำนวน     ๕ ภาคเรียน 

  เหมาจ่ายภาคเรียนท่ี ๑   ๒๕,๐๐๐ บาท 

  เหมาจ่ายภาคเรียนท่ี ๒-๕   ๑๗,๕๐๐ บาท 

 ข้อ ๔. การเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     (พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.) 

       ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



 

๙๓ 

รายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 ๑. ค่าเทอม ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ บรรพชิต/คฤหัสถ์  ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าเทอม ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๔ บรรพชิต/คฤหัสถ์  ๑๗,๕๐๐ บาท 
 ๓. ค่าเทอม ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ บรรพชิต/คฤหัสถ์  ๑๗,๕๐๐ บาท 
 ๔. ค่าลงทะเบียนวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  ๓,๐๐๐  บาท 
 ๕. ค่าเทอม ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ บรรพชิต/คฤหัสถ์  ๑๗,๕๐๐ บาท 
 ๖. ค่าลงทะเบียนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓ บท   ๓,๐๐๐  บาท 
 ๗. ค่าเทอม ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๔ บรรพชิต/คฤหัสถ์  ๑๗,๕๐๐ บาท 
 ๘. ค่าลงทะเบียนประมวลผลความรู้    ๓,๐๐๐  บาท 
 ๙. ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์     ๓,๐๐๐  บาท 
 ๑๐. ค่าธรรมเนียมการตรวจรูปแบบ    ๓๐๐ บาท 
 ๑๑. ค่าธรรมเนียมการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ   ๑,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. ค่าลงทะเบียนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์    ๓,๖๐๐ บาท 
 ๑๓. ค่าลงทะเบียนบัณฑิต      ๒,๒๐๐ บาท 
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ๑. ค่าลงทะเบียนเรียนบาลี     ๑,๕๐๐ บาท 
 ๒. ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๓ และ MCU ๐๐๔ ๗,๐๐๐ บาท 
 ๓. ค่าตีพิมพ์บทความ      ๓,๓๐๐ บาท 
 ๔. ค่าตีพิมพ์บทความลงฐานในกลุ่ม TCI     ๕,๐๐๐ บาท 
 
หมายเหตุ :  
 ๑. ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ MCU 003 – 004 จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และบัณ
ศึกษา 
 ๓. ค่าใช้จ่ายนี้ยึดตามประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ตามประกาศลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่นิสิตช่วงโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๔ 

รายละเอียดค่าเทอม 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ก) ๑,๕๐๐ 
๒ ค่าบัตรประจำตัวนิสิต (ก) ๒๐๐ 
๓ ค่าบำรุงส่ิงอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร (ก) ๑,๕๐๐ 
๔ ค่าประกันอุบัติเหตุ (ข) ๓๐๐ 
๕ ค่าบำรุงการศึกษา (ค) ๓,๐๐๐ 
๖ ค่าบำรุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 
๗ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 
๘ ค่านิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ (ค) ๓๐๐ 
๙ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต (ค) ๕๐๐ 

๑๐ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) ๑๕ หน่วยกิต ๑๖,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่าย ๒๕,๐๐๐ 

 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าบำรุงการศึกษา (ค) ๓,๐๐๐ 
๒ ค่าบำรุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 
๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 
๔ ค่านิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ (ค) ๓๐๐ 
๕ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต (ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) ๑๒ หน่วยกิต ๑๒,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่าย ๑๗,๕๐๐ 

 
ภาคเรียนที่ ๓ 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าบำรุงการศึกษา (ค) ๓,๐๐๐ 
๒ ค่าบำรุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 
๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 
๔ ค่านิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ (ค) ๓๐๐ 
๕ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต (ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) ๑๒ หน่วยกิต ๑๒,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่าย ๑๗,๕๐๐ 



 

๙๕ 

ภาคเรียนที่ ๔ 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าบำรุงการศึกษา (ค) ๓,๐๐๐ 
๒ ค่าบำรุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 
๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 
๔ ค่านิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ (ค) ๓๐๐ 
๕ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต (ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) ๖ หน่วยกิต ๑๒,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่าย ๑๗,๕๐๐ 

 
ภาคเรียนที่ ๕ 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าบำรุงการศึกษา (ค) ๓,๐๐๐ 
๒ ค่าบำรุงห้องสมุด (ค) ๕๐๐ 
๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) ๑,๐๐๐ 
๔ ค่านิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ (ค) ๓๐๐ 
๕ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต (ค) ๕๐๐ 
๖ ค่าลงทะเบียนรายวิชา (ง) ๖ หน่วยกิต ๑๒,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่าย ๑๗,๕๐๐ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แผนผังขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ ์



 ๙๗ 

 

๑. แผนผังแสดงข้ันตอนการสอบวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และค่าลงทะเบียนสอบ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ก. การสอบวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓ บท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑. นิสิตจัดทำหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ี 
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 

๒. ส่งหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน ๕ เล่ม พร้อมไฟล์งานแก่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด (หน้าปกมีลายเซ็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) 

 

๓. ลงทะเบียนค่าสอบวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 

๔. เข้าสอบวิพากษ์ตามวันเวลาและสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตศึกษา 
 

๕. แก้ไขตามมติคณะกรรมการสอบบภายใน ๑ เดือน 
 

๖. ส่งโครงร่าง ๑ เล่ม ท่ีแก้ไขแล้วแก่บัณฑิตศึกษา 
 

๑. นิสิตขอแบบคำร้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บฑ.๘) จากบัณฑิตศึกษา  
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

 

๒. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓ บท จำนวน ๖ เล่ม พร้อมไฟล์งานแก่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
(หน้าปกมีลายเซ็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) 

๓. ลงทะเบียนค่าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 



 ๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. เข้าสอบวิพากษ์ตามวันเวลาและสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตศึกษา 
 

๕. ภายหลังสอบโครงร่าง ๓ บท 
๑) แก้ไขตามมติคณะกรรมการสอบ 
๒) ส่งโครงร่าง ๒ เล่ม ท่ีแก้ไขแก่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (หน้าปกมีลายเซ็นของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) พร้อมแนบ บฑ.๘.๑ 
๓) บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๔) นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๓,๐๐๐ 



 ๙๙ 

๒. แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

 เมื ่อนิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ก่อนจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นิสิตขอแบบคำร้องสอบท่ัวไป (บฑ.๖) จากบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 

๒. กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้อง โดยระบุ “ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์” พร้อมขอลายเซ็นของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนิสิต 

๓. ส่งวิทยานิพนธ์ ๑ เล่ม แก่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมแนบ บฑ.๖ และใบค่ารักษา
สถานภาพของภาคการศึกษาล่าสุด 

๔. เสียค่าธรรมเนียมการยตรวจรูปแบบ ๓๐๐ บาท 
 
 
 

 

๕. เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้มารับวิทยานิพนธไปแก้ไขการตรวจสอบรูปแบบ 
 
 
 

 
๖. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว นิสิตนำวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจ และฉบับแก้ไขส่งแก่

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เพื่ออนุมัติการตรวจรูปแบบ 

๗. เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้มารับใบแสดงผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 



 ๑๐๐ 

๓. แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจอักขราวิสุทธิ์ 

 เมื ่อนิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ก่อนจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นิสิตขอแบบคำร้องขอตรวจอักขราวิสุทธ์ จากบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 

๒. กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้อง พร้อมส่งไฟล์ ๕ บท (รวมไฟล์) แก่เข้าหน้าท่ีตรวจรูปแบบ 

๓. นิสิตรับผลการตรวจประเมิน 



 ๑๐๑ 

๔. แผนผังแสดงข้ันตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และค่าลงทะเบียนสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นิสิตขอแบบคำร้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (บฑ.๘) จากบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 

๒. กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องแล้วนำเสนอขอความเห็นและลายเซ็นจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ์

 

๓. ส่งวิทยานิพนธ์ปกอ่อน ๖ เล่ม และไฟล์งานแก่บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมแนบ 
บฑ.๘ 

 

๔. ส่งใบแสดงผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และใบแสดงผลการตรวจอักขราวิสุทธ์ 
 

๕. ลงทะเบียนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ๓,๐๐๐ บาท 
 

๖. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ดำเนินการส่งเอกสารขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่ออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 

๗. บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศอนุมัติการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 

๘. นิสิตเข้าสอบตามวันเวลาและสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๙. กรณีสอบผ่านแบบแก้ไขให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการ 
 

๑๐. ส่งบทคัดย่อภาษาไทยแก่บัณฑิตศึกษา เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ และเสียค่าธรรมเนียมการแปล
บทคัดย่อ ๑,๐๐๐ บาท หลังจากแปลแล้วส่งใบรับรองการตรวจแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บฑ.๑๑.๓) 

 



 ๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ดำเนอนการส่งเอกสารเสนอคณบดีบัณฑิตศึกษาเพื่อขอลง
นามหน้าอนุมติวิทยานิพนธ ์

๑๒. เจ้าหน้าท่ีแจ้งนิสิตให้รับหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้ว 
 

๑๓. ขั้นตอนการขออนุมัติจบ ให้นิสิตดำเนินการส่งเอกสารแก่บัณฑิตวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ดังนี้ 

๑) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ๕ เล่ม แก่บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๒) หน้าปก, หน้าอนุมัติ, บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยเย็บเล่มรวมกัน
จำนวน ๒ ชุด (หน้าอนุมัติมีลายเซ็นจริง) 
๓) แผ่นซีดี/ดีวีดี ท่ีบรรจุข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ๒ แผ่น  
๔) ใบตอบรับการตีพิมพ์บทความวารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI หรือการประชุมวิชาการระดับชาติ  
(ใบจริง) 
๕. ใบแสดงผลการศึกษา (ใบจริง) 
๖. ใบรับรองการสอบผ่านภาษาอังกฤษ (ใบจริง) 
๗. สำเนาวุฒิบัตรการปฏิบัติธรรม 
๘. ใบแสดงผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์ 
๙. ใบนำส่งวิทยานิพนธ์ (บฑ.๑๒) 
๑๐. ใบคำร้องการจบการศึกษา (บฑ.๑๓) 
๑๑. ใบแสดงผลการศึกษา (บฑ.๑๔) 

๑๔. ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา 
๑) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ส่ง บฑ.๑๒, บฑ.๑๓, บฑ.๑๔ และเอกสารแนบตาม
รายการในขั้นตอนท่ี ๑๓ เพื่อขออนุมัติจบ 
๒) บัณฑิตวิทยาลัย, สภาวิชาการ, สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบตามลำดับ 
๓) นิสิตติดต่องานทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เพื่อรับปริญญาและใบ
แสดงผลการศึกษา (ทรานสคริป) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
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