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1. รหัสและชื่อหลักสูตร :
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: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies for Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา)
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4. จำนวนหนวยกิต

: ตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช
5.3 การรับเขาศึกษา

: หลักสูตรระดับปริญญาโท
: จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
: รับนักศึกษาไทยและตางประเทศ ที่มีความสามารถอานเขียนและเขาใจ
ภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
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5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา: ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2564
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
6.3 สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 เดือนมกราคม 2564
6.4 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 25 เดือนมกราคม 2564
6.5 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (ไมมี)
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสำเร็จการศึกษา :
8.1 อาชีพสหรับคฤหัสถ
- รับราชการครู สอนจริยธรรม
- พนักงานสถาบันอุดมศึกษา
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8.2 บทบาทหนาที่สำหรับบรรพชิต
- พระสังฆาธิการ/เจาอาวาส/เจาคณะปกครอง/พระธรรมทูต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแกน

3

9. ชื่อนามสกุล ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา สำหรับเปดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
สำเร็จการศึกษา
เลขประจำตัว
ตำแหนง
คุณวุฒิสูงสุดระดับอุดมศึกษา
ลำดับ
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
สถาบัน
ป พ.ศ.
1 3-4209-00919-xx-x อาจารย พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
(แสงมะโน)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)
2544
2 3-3307-00399-xx-x ผูชวย
นายธนกร ชูสุขเสริม
ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก) ม.ขอนแกน
2562
ศาสตราจารย
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ม.ศิลปากร
2542
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
3 3-4209-01154-xx-x อาจารย พระมหาวิไลศักดิ์ ปฺาวโร ปร.ด. (ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค) ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
2557
(หงสศรี)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ม.เจาพระยา
2546
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2539
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนี ้ เ ป น ไปตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
พ. ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเปนฐานในการพัฒนา และปฏิรูปประเทศเพื่อแกไขปญหาพื้นฐานตาง ๆ
ทามกลางสถานการณของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันทางดานเศรษฐกิจ
มากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญทางเทคโนโลยีที่ แปรสภาพ ใหสังคมโลกกลายเปนโลกไรพรมแดน
สามารถเชื่อมโยงกันไดอยางงายดาย และสิ่งเหลานี้ ไดกระทบกับความเปนอยูของคนในสังคมและ
การดำเนินชีวิตทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก ในขณะที่ประเทศไทยมีขอจำกัดของปจจัยพื้นฐานเชิง
ยุทธศาสตรเกือบทุกดาน และเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ไดแก คุณภาพชีวิตของคนไทยยังต่ำ
มาก แรงงานสวนใหญมีปญหาทั้งในเรื่องขององคความรูทักษะทัศนคติ รายไดการเขาถึง รัฐสวัสดิการ
ทั้งหลาย ทำใหขาดการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ และเนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศเปน
ผูมีรายไดปานกลางถึงต่ำ สังคมของประเทศไทยจึงกลายเปนสังคมขาดคุณภาพ มีความเหลื่อมล้ำใน
สังคมสูง ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือสังคมไทยกำลังกาวไปสูสังคมผูสูงวัย อันเปนผลใหเกิดการขาด
แคลนแรงงาน เพราะประชากรในชวงวัยเหลานี้ลดลงไปมาก ตั้งแตป 2558 และจะกลายเปนสังคมผู
สูงวัยอยางสมบูรณ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่ 12 นี้ ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังดอย
ประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส มีปญหาการคอรัปชั่น แพรหลายไปทุกองคกรอยางกวางขวาง การ
เอื้อผลประโยชนตอนายทุน การเอาเปรียบตอเกษตรกร ทำใหรายไดประชาชาติลดลง คนยากจนมาก
ยิ่งขึ้น รัฐบาลกอใหเกิดหนี้สินจำนวนมหาศาล การใชอำนาจนิติรัฐไมเปนไปตาม หลักนิติธรรม ทำให
เกิดความวุนวายทางการเมืองอยูบอยครั้ง เปนปญหาใหการพัฒนาประเทศดำเนินไปไดอยางลาชาไร
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ปญหาอีกประการหนึ่ง ที่กำลังคุกคามโลกรวมถึงประเทศไทยดวย คือการระบาด
ของ Covid 19 ตั้งแตตนป 2563 เปนตนมา ทำใหมีผูติดเชื้อทั่วโลกมากกวา 57 ลานคน และมี
ผูเสียชีวิตมากกวา 1.3 ลานคน และยังไมมีวัคซีนที่จะรักษาโรคนี้ไดเลยโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ไดทำลาย
เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมโลก และการใชชีวิตของประชากรโลกอยางมากรวมถึงประเทศไทยดวย
ผูคนตกงานหลายสิบลานคนเศรษฐกิจปนปวนโจรผูรายชุกชุมสังคมเกิดความวุนวาย ไรความสงบสุข
เพราะทุกคนตองระแวงระวัง ซึ่งกันและกันในการติดเชื้อโรคนี้ มีการบังคับใหตองสวมหนากากอนามัย
ในการอยูรวมกันกับคนอื่น ในที่ประชุม และในที่สาธารณะ จนถึงมีการปดเมือง หามการเดินทาง
ระหวางประเทศ ทำใหคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
ปญหาตาง ๆ เหลานี้ทำใหสังคมโลกและประเทศไทยจำเปนตองปรับตัวอยางมาก เพื่อแกไข
ปญหาเหลานั้นใหได โดยจะตองเรงพัฒนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยทั้งในดานการแพทย และ
ดานอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ
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พัฒนาในทุก ๆ ดาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศไทย กับประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลกดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทามกลางการแขงขันอยางสูง ทำใหสังคมและวัฒนธรรม
นั้นเปลี่ยนแปลงไปดวย เพราะสังคมไทยไดรับ อิทธิพลวัฒ นธรรมจากตะวันตกเปน อยางมากอัน
เนื่องมาจากการพัฒนา ทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนไปได
โดยงาย ทั้งดานบวกและลบ เกิดความแตกตางในทางความคิดของคนแตละรุน ที่มีความคิดแตกตาง
กันอยางมาก ซึ่งจำเปนตองหาจุดรวมทางความคิด ระหวางคนในชาติเพื่อหาทางออกใหกับสังคมไทย
อยางไรก็ตามสังคมไทยมีรากฐานชีวิตมาจากวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ที่มี
ลักษณะประนีประนอมมากกวาการใชความรุนแรง ถึงแมวาจะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกที่
นิยมสิทธิเสรีภ าพก็ต าม แตสังคมไทยซึ่ งประชากรสวนใหญ เปนชาวพุ ทธ ก็ไดอาศัย คำสอนทาง
พระพุ ทธศาสนา มาใช ในการแก ป ญ หาความขัดแยงตาง ๆ ที่จ ะนำความสงบ และสัน ติส ุขมาสู
สังคมไทย อยางไรก็ตามปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอสังคมโลกและสังคมไทยนั้น ทำใหเกิดความเครียด
ความวิตกกังวลกับประชากรโลก เพราะนอกจากการแขงขันทางเศรษฐกิจ การระบาดของ Covid 19
ซึ่งทำใหเศรษฐกิจทั่วโลกปนปวนทำใหกิจการหลายแหงเสียหายลมละลาย หรือเลิกกิจการไปมีผูคน
ตกงานนับไมถวน สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความวิตกกังวลและความทุกขตอประชากรเปนจำนวนมาก
ในขณะที่ประเทศไทยเองก็เ กิดปญหาดานเศรษฐกิจรายไดประชาชาติติดลบ และตกต่ำมากเป น
ประวัติการณเทาที่เคยมีมา ประชาชนยากจนทั้งประเทศ ขาดการเขาถึงทรัพยากรหลักของประเทศ
และสวัสดิการของรัฐ ในขณะที่ นายทุน ไดรับการเอื้อประโยชนเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเปนอยาง
มาก มีผูฆาตัวตายเพราะความเครียดเปนจำนวนมาก เพราะถูกบีบคั้นจนหาทางออกไมไดสิ่งเหลานี้
กอใหเกิดปญหาทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรมตอสังคม แตในขณะที่ประเทศไทยเปนเมืองพุทธเรา
จำเปนตองเตรียมตัว เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ โดยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช
ในการพัฒนาประชากรของประเทศ เพื่อใหมีความพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะในการ
รับมือกับปญหาชีวิ ต พรอมเผชิญหนากับ การเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ว และการแขงขัน ของโลกใน
ขณะเดียวกัน คือการพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพมีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผใหอภัย และมีความเคารพ
ซึ่งกันและกัน มีความเขาใจอันดีตอกัน พรอมที่จะแกปญหาอยางประนีประนอมดวยความเชื่อมั่นเห็น
อกเห็นใจซึ่งกั นและกัน อันเปนประเด็น และพันธกิ จอยางเรงดวนเพื่ อการเตรีย มพร อมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันนี้ โดยอาศัยคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเพื่อเปนภูมิตานทานตอสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางสันติสุข
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงในสังคมและวัฒนธรรมของโลกอยางรุนแรง
ในสังคมและวัฒนธรรมของโลก

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแกน

6
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดพิจารณาและคำนึงถึงปญหาที่เกิดขึ้น
จึงไดดำเนินการยกราง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา และ
เพื่อรองรับการแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ ตอการเปลี่ยนแปลงและการเเขงขันของโลกทั้งปจจุบันและ
อนาคต ดวยการผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพถึงพรอมดวยสติและสัมปชัญญะทั้งกายใจและ
สติปญญา ในอันที่จะสรางสังคม ไทย และเปนสวนหนึ่งของสังคมโลกที่ถึงพรอมดวยความสงบสุข
และมีสันติภาพอยางแทจริง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อผลิตนักการศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม มี
ความรู ความเขาใจในการประยุกตใชผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง คำนึงถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมไทย
ในฐานะเปนองคกรที่ผลิตมหาบัณฑิตที่เปนตัวอยางของสังคมในการชี้นำทางดานความรูและ
ความประพฤติจึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก
ก. ดานการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนแบบบรรยายอยางเดียวมา
เปนยึดตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ข. ดานการวิจัย ใหความสำคัญในการคนควาวิจัย เพื่อใหผูศึกษารูจักการคนควา วิเคราะห
สังเคราะห ขอมูลในการทำวิจัย จึงไดจัดวิชาระเบียบวิธีวิจัยเขามาเปนรายวิชาบังคับในทุกหลักสูตร
ค. ดานบริการวิชาการแกชุมชน จัดกิจกรรมทางวิชาการเปนประจำ การอภิปราย หรือ
ปาฐกถา โดยใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการบรรยาย หรือปาฐกถา ตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการ
ง. ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวั ฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนประจำทุกภาคการศึกษา ไดแก การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัน
สำคัญของชาติ เชน การจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม การเขารวมกิจกรรมวันสงกรานต เปนตน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร รายวิชาที่คณะ
กำหนดในระดับมหาบัณฑิตทุกหลักสูตร ตองศึกษาเปนรายวิชาบังคับพื้นฐาน 9 หนวยกิต คือ
1) สารัตถะในพระไตรปฎก Essence of in the Tipitaka
2) ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน Theory and Practice of Meditation
3) ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology
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เปนรายวิชาระดับมหาบัณฑิต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน ไมมี
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
1) การแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจำหลักสูตร ตรวจสอบการประเมินการเรียน การวางแผนหลักสูตร
2) มอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร หลักสูตร
พุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาศึกษา ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่ อให
เปนไปตามวัตถุสงคของหลักสูตรและระเบียบวาบัณฑิตศึกษา
3) แตงตั้งผูประสานงานประจำหลักสูตร เพื่อทำหนาที่ประสานงานกับ สาขาวิชา
อาจารยผูสอน และนักศึกษา อำนวยความสะดวกในการกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลและการประเมินผล
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หมวด 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“พัฒนาตนเอง สังคม ตามแนวพุทธศาสนาใหมีวิชชาและจรณะ”
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มีความสำคัญตอการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระบบเพราะตองการ
พัฒนานักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ ความเปนเลิศทาง
วิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในหลักคำสอนพระพุทธศาสนา เพื่อมาใชในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน และสังคม
1.3.2 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางการวิจัยดานพระพุทธศาสนาและการพัฒนา
1.3.3 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.4 ความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2564) ไดกำหนดความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษาของหลักสูตร ตาม
วัตถุประสงคที่กำหนดไวขางตน ดังนี้
ปที่
รายละเอียด
1 นักศึกษามีความรูดานประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา และการพัฒนาตามหลักพุทธศาสตร
โดยนักศึกษาตองสามารถอธิบายความรูเกี่ยวกับการใชหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อ
นำไปสูการพัฒนาได มีสมรรถนะ ทักษะ ดานการคิด วิเคราะห/สังเคราะห และนำไปสูการ
พัฒนาสังคมได
2 นั กศึ กษาสามารถค น คว า วิ จัย และบูร ณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับ ศาสตร
สมัยใหม เพื่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนา โดยมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห
สังเคราะห เพื่อการดำเนินชีวิตและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รสาขาวิ ช า - พัฒนาหลักสูตร
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
พุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาใหได -ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง - ผลการประเมิ น อาจารย ที่
มาตรฐานตามที่ สกอ.กำหนด สม่ำเสมอ
สอน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- จำนวนงานวิจัยของนักศึกษา
- รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร

- พัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลอง -บูร ณาการรายวิช าใหต รงกั บ - รายวิช าที่ เ ปน แบบประยุกต
กั บ ความต อ งการของสั ง คม ความต อ งการของหน ว ยงาน และบูรณาการ
องคกรของรัฐและเอกชน
ปจจุบันใหมากที่สุด
- จำนวนงานวิ จ ั ย ในหลั ก สู ต ร
ของนั ก ศึ ก ษาที ่ บ ู ร ณาการกั บ
การทำงาน
- รักษาคุณภาพหลั กสู ตร เนน
การเรี ย นการสอนและบริ ก าร
วิ ช าการให ม ี ป ระสบการณ ใ น
การนําความรูทางพุทธศาสตร
ไปใชในการพัฒนางาน
- แผนพั ฒ นาทั กษะการสอนที่
เนนแนวคิดเชิงพุทธศาสตรเพื่อ
การพัฒนา

- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด า นการ
เรียนการสอนใหทำงานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก
-อาจารย ม ี ค วามรู สามารถ
ถายทอดประสบการณและการ
นำเสนอเปนที่พึงพอใจ

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
- ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ต  อ อาจารย ท ี ่ มี
ความรูทางพระพุทธศาสนาใน
ระดับดี
- รายงานความพึ ง พอใจใน
ทักษะความรูความสามารถใน
การทำงานของมหาบัณฑิต โดย
เฉลี่ยในระดับดี

-นำผลการประเมิ น การเรี ย น
การสอน ประจำภาคการศึกษา
มาใชในการพัฒนาการ จัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และการ
บริหารจัดการหลักสูตร
-จั ด ทำรายงานการประเมิ น
ตนเอง ประจำปการศึกษา
-ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการ
ผลิตบัณฑิต ทุก 5 ป

-ประเมินผลการเรียนการสอน
-ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจใน
การดำเนิ น งานของหลั ก สู ต ร
และคุณภาพของบัณฑิต
-ประเมินความตองการของผูใช
และตลาดแรงงาน
-ติดตามผลผูส ำเร็จ การศึก ษา
จากหลักสูตร
-ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
และคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ

-รายงานผลการประเมิ น การ
เรี ย นการสอน ประจำภาค
การศึกษา
-สถิติและจำนวนนักศึกษาที่รับ
และสำเร็จการศึกษา
-รายงานผลความพึ ง พอใจใน
การดำเนิ น งานของหลั ก สู ต ร
และคุณภาพของบัณฑิต
-ข อ เสนอแนะของทุ ก ฝ า ยที่
เกี ่ ย วข อ ง ได แ ก นั ก ศึ ก ษา
อาจารยผูสอน และผูใชบัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเกณฑ -รายงานการติดตามผลผูสำเร็จ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การศึกษา
-ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพ
การศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา และ
เกณฑ ม า ตร ฐ า น อื ่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแกน

11

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ ง ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ เรียนในวันจันทร – ศุกร
ภาคการศึกษา 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษา 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ
ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร – อาทิตย
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกำหนดจาก
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอื่น ๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญานั้นสำนั กคณะกรรมการอุดมศึ กษา สำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ำกวา 2.50 จากระบบ 4 แตม
3) ผู  ที ่ ได เกรดเฉลี่ ยไม ถึ งเกณฑ คณะกรรมการประจำคณะอาจพิ จารณารั บ เป น
นักศึกษาไดโดยพิจารณาจากประสบการณการทำงานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
4) ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศตองมีคุณสมบัติอยางอื่น
เพิ่มเติมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานทางภาษาบาลี พระพุทธศาสนา
2) นักศึกษาบรรพชิตที่ใชวุฒิการศึกษาสงฆเขาศึกษาตอไมมีทักษะในการวิจัย
3) นักศึกษาขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ
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2.4 กลยุทธในการดำเนินการแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมีพื้นฐาน/ทักษะทางภาษาบาลี
ผูท ี่ใชวุฒิ ป.ธ.9 เขาศึกษาไมมีทักษะวิจัย
ทักษะภาษาอังกฤษ

กลยุทธในการดำเนินการแกไขปญหา
จัดใหมีการเรียนปรับวิชาพื้นฐาน
จัดใหมีการเรียนระเบียบวิธีวิจัย
จัดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
สำหรับเปดรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ระดับชั้นป
หลักสูตรปริญญาโท
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2564
3
3
-

จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2565
2566
2567
3
3
6
3

3
3
6
3

3
3
6
3

2568
3
3
6
3

หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษารวมทั้ง ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ระดับชั้นป

2564

จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2565
2566
2567

หลักสูตรปริญญาโท
ชั้นปที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปที่ 2
20
20
20
รวม
20
40
40
40
คาดวาจะจบการศึกษา
20
20
20
หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษารวมทั้ง ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ

2568
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใชงบประมาณจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายละเอียดการประมาณการรายรับ/จายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
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2.6.1 ประมาณการรายรับ
ระดับชั้นป

2564
1. คาลงทะเบียน และบำรุงการศึกษา 460,000
2. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
23,000
รวมทั้งสิ้น
483,000
* ผานระบบมหาวิทยาลัย
2.6.2 ประมาณการรายจาย

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2565
2566
2567
920,000 920,000 920,000
23,000 23,000 23,000
943,000 943,000 943,000

2568
920,000
23,000
943,000

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2564
2565
2566
2567
2568
1. คาตอบแทน
50,400 100,800 100,800 100,800 100,800
2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 10,000
10,000
10,000
10,000 10,000
3. คาหนังสือ วารสาร และตำรา 10,000
10,000
10,000
10,000 10,000
4. คาใชจาย อื่น ๆ
10,000
10,000
10,000
10,000 10,000
รวมทั้งสิ้น
80,400 130,800 130,800 130,800 130,800
หมายเหตุ: ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรแบงเปน 2 ประเภท
1) ภาคปกติ เทอมละ 15,000 บาท รวมตอปการศึกษา 30,000 บาท
2) ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร–อาทิตย เทอมละ 20,000 บาท รวมตอปการศึกษา
40,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาใชระบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน ว ยกิ ต และรายวิช า ตองไดร ับ การเห็น ชอบจากคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรและคณะกรรมการประจำคณะ และตองเปนไปตาม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563 ประกาศหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรู
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรือขอกำหนดที่เกี่ยวของ
ระดับชั้นป

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
จำนวนหนวยกิต
รายการ
แบบ ก 1
แบบ ก 2
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
(12)
(12)
- กลุมวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต
(6)
(6)
- กลุมวิชาบังคับพื้นฐานไมนับหนวยกิต
(6)
(6)
รายวิชาเรียน (Course work) ไมนอยกวา
24
- กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน
9
- กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
12
- รายวิชาเลือก (Elective Courses)
3
วิทยานิพนธ (Thesis)
36
12
จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
36
36
หมายเหตุ :
1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ตองสอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ใหผาน
ในระดับคะแนน S (Satisfactory)
2) นักศึกษาผูที่ไมไดสำเร็จปริญญาตรีทางดานพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาจะตองเรียนวิชา
เสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิตทางดานพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมจำนวน 2 รายวิชา ซึ่งรวมเปน
สวนหนึ่งของหลักสูตรดังนี้
รหัส
รายวิชา
PH 41001 ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา
History and Development of Buddhism
PH 41002 การพัฒนาและการสรางนวัตกรรม
Development and Innovative Creation

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3.1.3 ความหมายของเลขประจำวิชา
เลขรหัส
หมายถึง
ลำดับ
อักษรลำดับที่ 1
PH
คณะศาสนาและปรัชญา
เลขลำดับที่ 1
4
ระดับปริญญาโท
เลขลำดับที่ 2
1
สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
เลขลำดับที่ 3
0
วิชาเสริมพื้นไมนับหนวยกิต
เลขลำดับที่ 3
1
วิชาบังคับพื้นฐานไมนับหนวยกิต
เลขลำดับที่ 3
2
วิชาบังคับ
เลขลำดับที่ 3
3
วิชาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแกน

15
เลขลำดับที่ 3
4
วิชาเลือก
เลขลำดับที่ 3
5
วิทยานิพนธ
เลขลำดับที่ 4-5
01
ลำดับวิชา
*ตัวอยาง PH 41005 หมายถึง สารัตถะในพระไตรปฎก
หมายเหตุ : PH
หมายถึง คณะศาสนาและปรัชญา
เลข 4
หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลข 1
หมายถึง สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
เลข 0
หมายถึง วิชาบังคับพื้นฐาน
เลข 05 หมายถึง ลำดับวิชาที่ 5
อักษรเลขรหัสหนวยกิต เชน น (บ-ป-ต)
3 (3-0-6)
หมายถึง
3 หนวยกิต
3 บรรยาย 3 ชั่วโมง
0 ไมมีปฏิบัติ
6 ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง
3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1) รายวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต
รหัส
รายวิชา
PH 41001 ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา
History and Development of Buddhism
PH 41002 การพัฒนาและการสรางนวัตกรรม
Development and Innovative Creation

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2) บังคับพื้นฐานไมนับหนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับพื้นฐานที่ไมนับหนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต
PH 41103 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพุทธศาสตรและการพัฒนา
3 (3-0-6)
Pali for Buddhism
PH 41104 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาและการพัฒนา
3 (3-0-6)
English for Buddhist Study and Development
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3) รายวิชาบังคับพื้นฐาน
นักศึกษาแผน แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 9 หนวย
กิต ในรายวิชาตอไปนี้
รหัส
รายวิชา
PH 41205 สารัตถะในพระไตรปฎก
Essence in the Tipitaka
PH 41206 ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน
Theory and Practice of Meditation
PH 41207 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4) รายวิชาเอก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาบังคับเฉพาะสาขา จำนวน 12
หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต
PH 41308 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
Buddhist Affairs Administration
PH 41309 พุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Buddhism and Human Resource Development
PH 41310 ภาวะผูนำเชิงพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
Buddhist Leadership for Development
PH 41311 การพัฒนาเผยแผพุทธธรรมสูสากล
3 (3-0-6)
Buddhist Propagation Development to The world
5) รายวิชาเลือก
นักศึกแผน ก แบบ ก 2 ตองเรียนรายวิชาเลือกจำนวน 6 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
รหัส
รายวิชา
PH 41412 ศาสตรพระราชา
King’s Sciences
PH 41413 การพัฒนาเคาโครงการวิจัย
Research Proposal Development
PH 41414 สัมมนาพุทธวิถใี นอาเซียน

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัส
PH 41415
PH 41416
PH 41417
PH 41418
PH 41419

รายวิชา
Seminar in Buddhist Way in ASEAN
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร
Sociology in Buddhist Perspective
สัมมนาพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลง
Seminar Buddhism and Change
สัมมนาพุทธศิลปในทองถิ่น
Seminar in Local Buddhist Arts
นิเทศศาสตรและสื่อออนไลนเชิงพุทธศาสตร
Communication Arts and Buddhist Online Media
สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผูบริหาร
Seminar Moral and Ethics for Executive

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6) รายวิชาวิจัย
ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ จำนวน 12 หนวยกิต สำหรับแผน ก แบบ ก 2
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต
PH 41520 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
36 (0-0-9)
Thesis
PH 41521 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
12 (0-0-6)
Thesis
3.1.5 แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหนวยกิต 36 หนวยกิต
รหัส
PH 41520 วิทยานิพนธ

รหัส
PH 41520 วิทยานิพนธ

ชั้นปที่ 1/1
รายวิชา

ชั้นปที่ 1/2
รายวิชา

หนวยกิต
9

บ
3

ป
0

ต
6

หนวยกิต
9

บ
3

ป
0

ต
6
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รหัส
PH 41520 วิทยานิพนธ

ชั้นปที่ 2/1
รายวิชา

หนวยกิต
9

บ
3

ป
0

ต
6

หนวยกิต
9

บ
3

ป
0

ต
6

2) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหนวยกิต 36 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1/1
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต บ ป
PH 41001 ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา *
(3)
3 0
PH 41002 การพัฒนาและการสรางนวัตกรรม*
(3)
3 0
PH 41103 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย*
(3)
3 0
PH 41207 ระเบียบวิธีวิจัย
3
3 0
PH 41205 สารัตถะในพระไตรปฎก
3
3 0
รวม
6
หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิต

ต
6
6
6
6
6

รหัส
PH 41520 วิทยานิพนธ

ชั้นปที่ 2/2
รายวิชา

ชั้นปที่ 1/2
รหัส
รายวิชา
PH 41104 ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา*
PH 41309 พุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
PH 41206 ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน
PH 41311 การเผยแผพุทธธรรมสูสากล
รวม
หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิต

หนวยกิต
(3)
3
3
3
9

บ
3
3
3
3

ป
0
0
0
0
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ชั้นปที่ 2/1
รหัส
รายวิชา
PH 41308 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนายุคใหม
PH 41310 ภาวะผูนำเชิงพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
PH xxxxx วิชาเลือก
PH 41521 วิทยานิพนธ
รวม

รหัส
PH 41521

ชั้นปที่ 2/2
รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

บ
3
3
3
-

ป
0
0
0
-

ต
6
6
6

หนวยกิต
9
9

บ
-

ป
-

ต
-
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3.1.6 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
ลำดับ เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

1

3-4209-00919-xx-x

พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม
(แสงมะโน)

2

3-3307-00399-xx-x

3

3-4209-01154-xx-x

อาจารย

4.

3-1002-03306-XX-X

ศาสตราจารย

นายประยงค แสนบุราณ

5

3-3415-01345-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายภัทรชัย อุทาพันธ

ผูชวยศาสตราจารย นายธนกร ชูสุขเสริม

พระมหาวิไลศักดิ์ ปฺาวโร
(หงสศรี)

ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา)
Ph.D. (Philosophy)
M.A. (Philosophy)
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)

สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ขอนแกน
ม.ศิลปากร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ม.เจาพระยา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
Magadh University, India
Banaras Hindu University, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

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

Kurukshetra University, India
Kurukshetra University, India
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย

คุณวุฒิสูงสุดระดับอุดมศึกษา
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2544
2562
2542
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2557
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2539
2539
2529
2525
2554
2549
2545
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3.1.7 อาจารยผูสอน
1) อาจารยประจำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7

ชื่อ-นามสกุล
พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม
นายภัทรชัย อุทาพันธ
นายประชัน ชะชิกุล
นายประยงค แสนบุราณ
นายประสงค พรมศรี
นายไพโรจน บัวสุข
นายสิทธิพร เกษจอย
นายอัครเดช นีละโยธิน
นายจักรี ศรีจารุเมธีญาณ
นายอาทิตย ผานพูล

คุณวุฒิ
ศน.ด.
Ph.D.
ศน.ด.
Ph.D.
พธ.ด.
Ph.D.
Ph.D.
Ed.D.
รป.ด.
รป.ด.

สาขาวิชาเอก
พุทธศาสนศึกษา
Philosophy
พุทธศาสนาและปรัชญา
Philosophy
พระพุทธศาสนา
English
Sociology
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร

ตำแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ศาสตราจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
Ph.D. Philosophy
ศศ.ด. ภาษาสันสกฤต
Ph.D. Philosophy & Religion

ตำแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย

2) อาจารยพิเศษ
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นายหอมหวล บัวระภา
2 นายพุทธรักษ ปราบนอก
3 นายประภาส แกวเกตุพงษ

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
หลักสูตรนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ไดกำหนดใหนักศึกษาทุก
คนตองเขารับการอบรมกรรมฐานหลักสูตรเขมขน เปนระยะเวลา 15 วัน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
นักศึกษาตองรูจักพัฒนากายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา เขาใจ
และรูทันอารมณที่เกิดขึ้นกับจิต และรูจักยับยั้งอารมณดานลบที่เกิดขึ้น
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
เปนไปตามประกาศของคณะ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
แบงเปน 3 ชวงเวลา คือ เชา บาย และเย็น เปนระยะเวลา 15 วัน รายละเอียดเปนไป
ตามกำหนดการของการฝกอบรมหลักสูตรกรรมฐาน
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5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยยอ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 เปนหลักสูตรสำหรับนักวิจัย
นักวิชาการ และนักปฏิบัติที่เกี่ยวของทางพระพุทธศาสนา โดยไมตองลงทะเบียนเขาฟงบรรยายในราช
วิ ช า นั กศึ กษาต องนำเสนอหัว ขอและโครงรางวิทยานิพนธ 3 บท เพื่อใหคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรพิจารณาอนุมัติ เมื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 3 บท ไดรับอนุมัติแลวจึงเริ่มทำโดย
กำหนดใหลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา ทั้งนี้ใหอยูภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 เปนหลักสูตรที่นักศึกษาตองเขา
รับฟงบรรยายในรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชา PH 41207 ระเบียบวิธีวิจัย เมื่อผานการศึกษาไปแลว 1
ปการศึกษา นักศึกษาจึงเสนอหัวขอวิทยานิพนธไดเพื่อใหมีความเขาใจในระเบียบวิธีวิจัยและเขาใจ
เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับความตองการทำวิทยานิพนธ โดยอยูภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรูจากการทำงานวิจัย เชน
1) มีองคความรูจากการวิจัยทางดานพุทธศาสตร
2) สามารถสืบคนขอมูลจากพระไตรปฎกได
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลสถิติและอภิปรายผล
5) สามารถสรุปและนำเสนองานวิจัยดวยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ชวงเวลา
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เริ่มภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จำนวนหนวยกิต :
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารยประจำวิชาใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ โดยใหนักศึกษาเปนผู
เลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอที่นักศึกษาสนใจ
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคำปรึกษาและการติดตามการทำงานของ
นักศึกษา
3) นักศึกษามีคูมือการทำ วิทยานิพนธของมหาวิทยาลัย และอุปกรณสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน มีดังนี้
1) ประเมินคุณภาพโครงสรางวิทยานิพนธ โดยอาจารยประจำวิชาและอาจารยที่ปรึกษา
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2) ประเมิ น ความก า วหน า ในระหว า งการทำวิ ท ยานิ พ นธ โดยอาจารย ท ี ่ ป รึ ก ษา
กำหนดให น ั กศึ กษารายงานความกาวหนาทุกบทและใหบ ันทึกไวในสมุดรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ และมีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษาในการใหคำปรึกษาแตละครั้ง
3) ประเมิ น ผลความเรี ย บร อ ยของวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามรู ป แบบ (Format)
ระเบียบวิธีวิจัยและคูมือการทำวิทยานิพนธของคณะ โดยประธานสาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนากอนขึ้นสอบปองกันวิทยานิพนธ
4) ประเมินผลขั้นตอนสุดทาย คือ การเขาสอบปากเปลา (Oral Examination) โดย
นักศึกษานำเสนอผลการวิจัยใหแกคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
รวมทั้งหมด 5 รูป/คน รวมอาจารยที่ปรึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษารวม มีผลการสอบเปน ดีมาก
(Very Good) ดี (Good) และ ผาน (Pass) และตก (F) เปนเกณฑ 4 ระดับ
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หมวด 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ที่ ลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมนักศึกษา
1 มีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใส เปนผูที่กลาแสดงออกทางความคิดที่ถูกตองตามหลักเหตุผลทาง
พุทธศาสนา
2 เปนแบบอยางในสังคม
เปนตัวแทนทางความคิด เปนผูนำทางปญญา โดยตามแนวทางพุทธ
ศาสนา และหลักการพัฒนา
3 มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
การทำหนาที่ การดำรงชีวิตตองประกอบไปดวยคุณธรรมจริยธรรม
รายวิชาทุกวิชา กิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นใหนำหลักพุทธศาสตรไป
ปรับใชทุกขั้นตอน
4 มีความเขาใจชีวิตและสังคม โดยการศึกษาหลักการดำเนินชีวิตที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบทาง
สังคม มีความพากเพียรและเขาใจชีวิตตนเองและผูอื่น อยูรวมกับ
คนอื่นไดอยางปกติสุข
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
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ที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมิน
ผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถสรางบุคลากรที่มี 1.1 ทุ ก วิ ช าเน น ทางด า นการ 1.1 ประเมินผลดวยตนเองโดยใช
ค ุ ณภาพทางด  านค ุ ณธ รร ม อบรมตนเองในฐานะบุคคลที่เดน การรู  ท ั น อารมณ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ
จริยธรรมใหบริการแกสังคมในทุก ดานคุณธรรม จริยธรรม
ตนเอง
สาขาอาชี พด ว ยหลั กธรรมทาง 1.2 ฝกฝนการใหรูจักใชคุณธรรม 1.2 ประเมินดวยการสัมภาษณ
พุทธศาสนา
ในการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขา 1.3 ประเมินดวยกลุมเพื่อน
1.2 สามารถวางรากฐานของ อาชีพใหมีคุณธรรมได
1.4 ประเมินดวยการสังเกต
วั ฒ นธรรมไทยให ต ั ้ ง อยู  บ น 1.3 มีกิจกรรมเสริมความสามัคคี 1.5 ประเมินดวยแบบประเมิน
รากฐานอันดีงาม
ความปองดองในรายว ิ ช าที่ 1.6 ประเมินดวยบุคคลที่รวมงาน
1.3 รูจักตัวคุณธรรมจริยธรรมที่ เกี่ยวของ
แท จริ งและประโยชน ที ่เกิ ดจาก 1.4 เน น ให เข าถึ งตั ว คุ ณ ธรรม
การเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรมที่มีอยู ในตน
1.4 สนับสนุนอยางจริงจังใหรูจัก แลวรูจักรักษาคุณธรรมจริยธรรม
ใช  ด ุ ล ยพิ น ิ จ ด า นคุ ณ ธรรม นั้น โดยแสดงใหเห็นคุณที่มี และ
จริยธรรมในการจัดการกับความ โทษที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม
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ขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบ 1.5 เนนใหใช หลั กธรรมในพุ ทธ
ตอตนเองและผูอื่น
ศาสนาและแนวคิ ดทางปรั ช ญา
1.5 แสดงออกซึ่งภาวะผูนำในการ โดยอบรมให ใ ช ค วามรั ก ความ
สงเสริมใหมีบุคลกรทุกหนวยงาน เขาใจกัน ชวยเหลือมีจิตอาสา ชื่น
ให ป ระพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก ชมกันและกัน และกลาทำกลารับ
คุณธรรม จริยธรรมในพุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาในการทำงานและ
ในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2. ดานความรู
2. ดานความรู
2. ดานความรู
2.1 มี ค วามรู  ห ลั ก คำสนอทาง 2.1 เนนการศึกษาวิจัยในประเด็น 2.1 ประเมิ น ด ว ยการสอบปาก
พระพุ ทธศาสนา สามารถนำมา ปญหาที่ สามารถนำพุ ทธศาสตร เปลาปองกันวิทยานิพนธ
พัฒนาตน ชุมชน และสังคม
เพื่อการพัฒนาไปปรับใช
2.2 ประเมินดวยการสังเกต
2.2 รู  จ ั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ธรรม 2.2 เน น ความเข าใจสภ าพ 2.3 ประเมินดวยการสอบขอเขียน
สามารถนำมาบู ร ณาการกั บ นักศึกษา
2.4 ประเมิ น ด ว ยแบบประเมิ น
ศาสตร สมั ยใหม สามารถนำมา 2.3 นำตั ว อย างจากคั มภี ร  ทาง จากหนวยงานที่สังกัด
พั ฒ นาตน ชุ ม ชน สั ง คมและ พระพุ ท ธศาสนาและแนวคิ ด 2.5 ประเมินดวยประสบการณใน
ประเทศชาติ
ทางการพัฒนามาประยุ กต ใช ใน การแกปญหา
2.3 สามารถตอบโจทยว ิจ ั ยตาม การเรียนการสอน
2.4 เน น ความเข า ใจในพุ ท ธ
หัวขอ วิทยานิพนธได
2.4 มี ความรู  ทางภาษาอั งกฤษ ศาสตร และการพัฒนา ที่สามารถ
ทางพุทธศาสตรและการพัฒนา นำไปบูรณาการกับทุกศาสตรได
2.5 ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษใน
การวิจัย
3. ดานทักษะทางปญญา
3. ดานทักษะทางปญญา
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถใช ป  ญญาพิ จ ารณา 3.1 ฝกฝนใหเกิดความเขาใจชีวิต 3.1 ใช ก ารประเมิ น ด ว ยแบบ
ตามความเปนจริงในสิ่งที่ประสบ และสังคมที่มันเปนไป
สัมภาษณโดยใชบทบาทสมมติ
และแกไขปญหาดวยความไมยึด 3.2 มี สติ ในการทำงานและการ 3.2 ใชประสบการณจริ งในการ
มั่น
แกปญหา
ประเมินการใชปญญาแกไขปญหา
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3.2 เขาใจทฤษฎีและเทคนิ คการ 3.3 ใชหลักบูรณาการศาสตรเพื่อ 3.3 แบบประเมิ นแบบเชื ่ อมโยง
แสวงหาความรู  ในการวิ เคราะห เชื่อมโยงเปน
ศาสตรโดยมีพุทธศาสตรเพื่อการ
ประเด็นและปญหาสำคัญไดอยาง 3.4 เอาใจเขามาใสใจเรา เขาใจ พัฒนาเปนหลัก
สร า งสรรค และพั ฒ นาแนว ก ร อ บ ข อ บ ฟ  า ข อ ง ผ ู  อื่ น
ทางการแก ไขป ญหาด วยวิ ธ ีการ (Individual Horizon)
ใหม ๆ
3.5 รูทันอารมณ ที่ เปลี ่ยนแปลง
3.3 สามารถสังเคราะหโดยบูรณา จัดการอารมณได ใชจิตปจจุบัน
การแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายใน ทำงาน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา
3.4 สามารถนำเสนองานวิจ ั ยไป
พัฒนาองคกรดวยวิธีที่เหมาะสมที่
เรียกวาเปลี่ยนจากภายใน
4. ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ 4. ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ 4. ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความ ระหวางบุคคลและความ ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการแสดง 4.1 ฝ กฝนในการแสดงออกทาง 4.1 เวที แสดงความคิ ดเห็ นทาง
ความคิดเห็นทางวิชาการระหวาง หลักวิชา ไมใชอารมณ
วิ ช าการ ทั ้ ง การนำเสนอแบบ
นักวิชาการดวยกัน
4.2 เนนหาจุดรวม สงวนจุดตาง อภิ ป ราย เสวนา และที ่ เ ป น
4.2 สามารถประนี ป ระนอม ในแต ล ะประเด็ น ป ญหา นำจุ ด เอกสาร
ความคิ ด โดยมองจุ ด ดี ท ี ่ ม ี อ ยู รวมมาใช
4.2 ประเมินจากความสามัคคีใน
นำมาใชประโยชนรวมกัน
4.3 ใชหลักวิชาทางพุ ทธศาสนา การจัดกิจกรรม
4.3 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรม เปนตัวประสานในการจัดกิจกรรม 4.3 ประเมิ น ด ว ยความสุ ข ใจที่
กลุ  ม อย า งสร า งสรรค และ รวม ไมเนนทุนและผลสัมฤทธิ์ เกิดขึ้นในแตละคน
แสดงออกถึงความโดดเดนในการ
เปนผูนำในทางจิตวิญญาณ
5. ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห 5. ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห 5. ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห
สื ่ อสารและการใช เ ทคโนโลยี สื ่ อสารและการใช เ ทคโนโลยี สื ่ อสารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
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5.1 สามารถตี ความ วิ เ คราะห 5.1 ฝ  กฝนการต ี ความตา ม 5.1 แบบประเมิ น วิ ธ ี ว ิ เ คราะห
แ ล ะ ค ั ด ก ร อ ง ข  อ ม ู ล ท า ง ห ล ั ก ก า ร ท า ง พ ุ ท ธ ศ า ส ต ร ขอมูลทางคณิตศาสตร สถิติ
คณิ ต ศาสตร และสถิ ต ิ เ พื่ อ วิเคราะหดวยหลักเหตุผล
5 .2 แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช
นำมาใช ใ นการศึ ก ษาค น คว า 5.2 อบรมการใช เ ว็ บ ไซต การ อิ น เตอร เ น็ ต เพื ่ อ การเผยแผ
ปญหา สรุปปญหา และเสนอแนะ สราง เว็บบล็อกและไลน และการ พระพุทธศาสนา
แก ไขป ญหาในด านต าง ๆ ด วย แ ส ด ง ค ว า ม เ ห ็ น ผ  า น ท า ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักวิชาทางพระพุทธศาสนา
5.2 สามารถใช ส ื ่ ออิ นเทอร เน็ ต
และเทคโนโลยีสมัยใหมในการนำ
เ ผ ย แ ผ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร
พระพุ ทธศาสนาให ก ั บสั งคมได
อยางทั่วถึง

3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ดานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถสรางบุคลากรที่มีคุณภาพทางดานคุณธรรมจริยธรรมใหบริการแกสังคมใน
ทุกสาขาอาชีพดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา
2) สามารถวางรากฐานของวัฒนธรรมไทยใหตั้งอยูบนรากฐานอันดีงาม
3) รูจักตัวคุณธรรมจริยธรรมที่แทจริงและประโยชนที่เกิดจากการเรียนรู
4) สนับสนุนอยางจริงจังใหรูจักใชดุลยพินิจดานคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5) แสดงออกซึ่งภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีบุคลกรทุกหนวยงานใหประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาในการทำงานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
3.2 ดานความรู
1) มีความรูหลักคำสนอทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาพัฒนาตน ชุมชน และสังคม
2) รูจักวิเคราะหหลักธรรม สามารถนำมาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม สามารถนำมา
พัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3) สามารถตอบโจทยวิจัยตามหัวขอ วิทยานิพนธได
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4) มีความรูทางภาษาอังกฤษทางพุทธศาสตรและการพัฒนา
3.3 ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงในสิ่งที่ประสบและแกไขปญหาดวยความ
ไมยึดมั่น
2) เขาใจทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและปญหาสำคัญได
อยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหม ๆ
3) สามารถสังเคราะหโดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษา
4) สามารถนำเสนองานวิจัยไปพัฒนาองคกรดวยวิธีที่เหมาะสมที่เรียกวาเปลี่ยนจากภายใน
3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการระหวางนักวิชาการดวยกัน
2) สามารถประนีประนอมความคิดโดยมองจุดดีที่มีอยูนำมาใชประโยชนรวมกัน
3) สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนใน
การเปนผูนำในทางจิตวิญญาณ
3.5 ดานทักษะการวิเคราะหสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถตีความ วิเคราะห และคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนำมาใช
ในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหา และเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ ดวยหลักวิชาทาง
พระพุทธศาสนา
2) สามารถใชสื่ออินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีสมัยใหมในการนำเผยแผและเผยแพร
พระพุทธศาสนาใหกับสังคมไดอยางทั่วถึง
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (Buddhist Studies for Development)  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

กลุมวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต
PH 41001 ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา
PH 41002 การพัฒนาและการสรางนวัตกรรม
กลุมวิชาบังคับพื้นฐานไมนับหนวยกิต
PH 41103 ภาษาบาลีเพื่อการวิจยั
PH 41104 ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน
PH 41205 สารัตถะในพระไตรปฎก
PH 41206 ทฤษฎีและการปฏิบัตกิ รรมฐาน
PH 41207 ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
PH 41308 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนายุคใหม
PH 41309 พุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
PH 41310 ภาวะผูนำเชิงพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
PH 41311 การเผยแผพุทธธรรมสูสากล

1 2 3 4 5
    
    

4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการวิเคราะห
3. ดานทักษะทาง ความสัมพันธ
2. ดานความรู
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ปญญา
ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1
2
3
1
2
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

กลุมวิชาเลือก
PH 41412 ศาสตรพระราชา
PH 41413 การพัฒนาเคาโครงการวิจัย
PH 41414 สัมมนาพุทธวิถีในอาเซียน
PH 41415 สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร
PH 41416 สัมมนาพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลง
PH 41417 สัมมนาพุทธศิลปในทองถิ่น
PH 41418 นิเทศศาสตรและสื่อออนไลนเชิงพุทธศาสตร
PH 41419 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผูบริหาร
วิทยานิพนธ
PH 41520 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
PH 41521 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)














































2. ดานความรู





































4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ

3. ดานทักษะทาง
ปญญา
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หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การให เ กรด คะแนน ให เ ปน ไปตามระเบีย บมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2563
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใหเปนไปตามลำดับ ดังนี้
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่เปนนักศึกษา
1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใหมีผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาเปนกรรมการดวย
2) กำหนดใหเปนไปตามกระบวนการทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
3) สุ  ม ประเมิ น รายละเอี ย ดรายวิ ช าวา ผลการเรี ย นรู  ท ี ่ ก ำหนดสอดคล อ งกั บ ความ
รับผิดชอบในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
4) สุมประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามรายละเอียดวิชา
5) การเปรียบเทียบวิเคราะหคะแนนที่ไดรับโดยใชเกณฑเฉลี่ยกลางของทุกสาขาวิชา
6) การใชขอสอบกลางแลวเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแตละสถาบัน
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา
1) ประเมินจากการไดงานของนักศึกษา
2) ประเมินจากความพึงพอใจของการทำงานในหนวยงาน
3) ประเมินจากตำแหนงและความกาวหนาในสายงาน
3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก 1
1) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทำ
วิทยานิพนธ
2) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขาฟงได
3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ได ร ั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดับ นานาชาติ ที่ ม ีค ุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
4) ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเงื่อนไขทีค่ ณะคณะกำหนด
3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดในหลักสูตร และสอบไดไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ำกวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
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2) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ได ร ั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดับ นานาชาติ ที่ ม ีค ุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
4) ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด
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หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรับทราบนโยบายของมหาวิ ทยาลัย คณะ และใหรับทราบ
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
ระเบียบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต รายละเอียดหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ และ
กิจกรรมของคณะ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ การ
ใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ
1.4 กำหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคำแนะนำปรึกษา และประเมินการสอนของ
อาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1ส ง เสริ ม อาจารย ใ ห เ พิ ่ ม พู น ความรู  เ กี ่ ย วกั บ การสอนแบบต า ง ๆ การสร า ง
แบบทดสอบต า ง ๆ ตลอดจนการประเมิน ผลการเรีย นรู ที่ อ างอิง พั ฒ นาการของผู เรีย น การใช
คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน
2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย มีการ
จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพตานอื่น ๆ
2.2.1 สงเสริมอาจารยใหมีการวิจัยเพิ่ม เพื่อสรางผลงานทางวิชาการ จัดเวทีใหอาจารย
นำเสนอวิธีการสอน และวิธีการควบคุมวิทยานิพนธอยางนอยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาการสอน
2.3 สงเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การ
รวมเครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย
2.4 ฝกอบรมการจัดทำเว็บไซต เอกสารเผยแพร การพัฒนาความรู
2.5 สงเสริมใหอาจารยทำผลงานวิชาการ การวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การ
อบรมระยะสั้นในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
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หมวด 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
1.1 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรปริญญาโทไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจำเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาโทมีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน
1.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจำนวนอยาง
นอย 3 คน
1.4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
1) อาจารยประจำหรือผูทรงคุณวุฒ ิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ ปริญญาโทหรื อ ตรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มี
ประสบการณดานการสอน และประสบการณในการทำ ผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
1.5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
1) เปนอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณในการทำวิจัยที่ไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
1) เป น อาจารย ประจำหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญ ญาเอกหรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมี
ประสบการณในการทำวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
1) อาจารยประจำและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรื อ
เทียบเทาหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทำวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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1.8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา
ผูสำเร็จการศึกษาแผน ก ตองเปนรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ
(proceed in PH) หรือวารสารหรือ สิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยูในรูปแบบเอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส
1.9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1) วิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีสัดสวนอาจารย 1 รูป/คน ตอนักศึกษา 5 รูป/คน
1.10 อาจารย ท ี ่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมออยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ปโดยนับรวมปที่ประเมิน
1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตองไมเกิน 5 ป โดยตองปรับปรุงให
เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6
1.12 การดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตัวบงชี้ TQF ขอ
1 – 5 ดำเนินการทุกตัว
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเร็จการศึกษาผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร มีระบบติดตามสำรวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
3. นักศึกษา
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดำเนินการตั้งแตระบบการรับ
นักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใตการดำเนินการ
ดังกลาวใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
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- มีการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธแกบัณฑิตศึกษา
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทำรายงานการคงอยูของนักศึกษา
- มีการทำบัญชีรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา
- มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
- มีระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารย
- มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- มีแผนการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ
- มีการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
- มีการรายงานการคงอยูของอาจารย
- มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร และมีการรายงานผล
การดำเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกและหลักคิดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตอบสนองความตองการของสังคมและ
สอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารยกอนการเรียนการสอนและการกำหนดผูสอนให
เปนไปตามหลักสูตร
- มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3และมคอ.4)
การจัดการเรียนการสอน
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มี ก ารควบคุ ม หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระหรื อ สารนิ พ นธ ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร
- มีการแตงตั้งอาจารยที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ และการคน ควาอิสระหรือสารนิพนธ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
- มีการชว ยเหลื อกำกั บติ ดตามในการทำวิทยานิ พนธและการค น คว าอิส ระหรื อสาร
นิพนธและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผูเรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2558
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข
 องนักศึกษา
- มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7)
- มีการประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระหรือสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2558
มี ผ ลการดำเนิ น งานตามตั ว บ ง ชี ้ ก ารดำเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดำเนินงาน
ไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงานประจำปในแบบ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
-

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- ระบบการดำเนินงานของคณะโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเชนหองเรียนหองปฏิบัติการที่พักของนักศึกษามีหองใหคำปรึกษาแกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนเชนมีหอง
คนควาวิทยานิพนธมีระบบคนควาหนังสือ
- มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
-

7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑประเมินดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา มีตัวบงชี้ที่ 1 – 5 ตอง
มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจำนวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 – 12)
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ที่มีผลดำเนินการบรรลุเปาหมายไมต่ำกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้
บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ปการศึกษา

ตัวบงชี้และเปาหมาย
2564

2565

2566

2567

2568

1. อาจารยประจำหลักสูตรไมต่ำกวารอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร

X

X

X

X

X

2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา

X

X

X

X

X

3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย า งน อ ยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

4. จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา

X

X

X

X

X

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

X

X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ผลการเรี ย นรู  ท ี ่ กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ า มี )
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตล ะป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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ปการศึกษา

ตัวบงชี้และเปาหมาย
2564

2565

2566

2567

2568

8. อาจารย ใหม ทุกคน (ถ า มี ) ได ร ับ การปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

9. อาจารยประจำหลักสูตรทุ กคนได รับ การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง

X

X

X

X

X

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกว า
รอยละ 50 ตอป

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บั ณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

X

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดำเนินการ (ขอ1-5) ในแตละป

5

5

5

5

5

รวมตัวบงชี้ในแตละป

9

11

12

12

12
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หมวด 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะกอนการนำกลยุทธไปใช
2) ประเมิ น หลั งจากที่ไดน ำกลยุทธไปใชแลว โดยแบบประเมิ น รายวิช าและตลอด
หลักสูตรจากนักศึกษา
3) ประเมิ น หลั งจากที่ไดน ำกลยุทธไปใชแลว โดยแบบประเมิ น รายวิช าและตลอด
หลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) จัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนำไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินของนักศึกษาแตละวิชาในแตละภาคการศึกษา
2) การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3) ประเมินโดยการทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาสาขาวิชา
อื่นและจากมหาวิทยาลัยอื่น
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถประเมินไดจาก
๑) ความรูความสามารถของนักศึกษาปสุดทาย
๒) การทำงานของนักศึกษา
๓) ความพึงพอใจของนายจาง
๔) จากการดำเนินชีวิตที่เปนสุขทั้งสวนตนและสังคม
๕) ความตองการของผูเขามาศึกษาตอในหลักสูตร
๖) จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประเมินของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการผานการ
ประกันคุณภาพภายในดวย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร (Peer Evaluation Committee) ไดรวบรวมประเด็น
ตาง ๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เปนจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตอไป
4.2 จัดสัมมนาระดมความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
4.3 เชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาอานหลักสูตรและชี้แนะการบริหารหลักสูตรให มี
ประสิทธิภาพตอไป
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ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชา
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คำอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PH 41001 ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
History and Development of Buddhism
ศึ กษาประวั ติ พ ระพุ ทธศาสนาตั้ ง แตส มั ย ปฐมพุ ทธกาล มัช ฌิ ม
พุทธกาล และปจฉิมพุทธกาล การสังคายนา นิกายของพระพุทธศาสนา
บทบาทองคกรทางพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสาวกและสาวิ กา
และประวัติศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาไปสูประเทศตาง ๆ รูปแบบ
ของพระพุทธศาสนาในประเทศเหลานั้น
Study history of Buddhism from the early, middle and
the end of Buddha’s periods, rehearsals, section of Buddhism,
roles of Buddhist organizations, roles Buddhist disciples,
history of Buddhist propagation in various countries, pattern
of Buddhism in those countries.
PH 41002 การพัฒนาและการสรางนวัตกรรม
3 (3-0-6)
Development and Innovation
การพัฒนาและการสรางนวัตกรรมและการสรางนวัตกรรม ดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม
Development and Buddhist innovative creation in
economic, social, political, cultural and environmental
dimensions.
2) รายวิชาบังคับพื้นฐานไมนับหนวยกิต
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาบังคับพื้นฐานไมนับหนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PH 41103 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
Pali for Research
ศึกษาภาษาบาลีไวยากรณ อักขรวิธี วจีวิภาค การอานและการแปล
พระสูตรตาง ๆ ในพระไตรปฎก เพื่อประยุกตใชในงานวิจัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
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Study of Pali grammar, Pali orthography, Pali phonology, Pali
reading and Pali translation in suttas in Tipitaka for applying in
research.
PH 41104 ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
English for Buddhism for Development
การฟ ง การเขี ย น การอ าน การบรรยาย การนำเสนอ อภิ ป ราย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผานบทความ ขอเขียน การประชุมสัมมนา
และผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
Listening, writing, reading, lecturing, presenting, and discussing
Buddhist teachings in articles, essays, meeting, seminar and
informative technology.
3) รายวิชาบังคับพื้นฐาน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PH 41205 สารัตถะในพระไตรปฎก
3 (3-0-6)
Essence of Tripitaka
ศึกษาวิเคราะห แนวคิด หลักการ อุดมการณ วิธีการ ที่เปนหลักคำ
สอนในพระพุทธศาสนาทั้งที่เปนสวนของพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก
และพระอภิธรรมปฎก และประยุกตใชกับการดำเนินชีวิตและอาชีพ
Study and analysis of concept, principle, ideal and method of
Buddhist teachings in Vinaya Pitaka, Suttanta Pitaka and
Abhidhamma Pitaka and the application in daily life and work.
PH 41206 ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน
3 (3-0-6)
Theory and Practice of Meditation
วิเคราะหทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานทางพระพุทธศาสนา
เปรี ย บเที ย บวิ ธ ี เ หล า นั ้ น ประโยชน จ ากการปฏิ บ ั ต ิ ก ั ม มั ฏ ฐาน และ
กัมมัฏฐานภาคปฏิบัติในสำนักกัมมัฏฐานตามที่คณะกำหนด
Analysis and comparison of theory and method of
meditation practice in Buddhism, benefit of meditation,
meditation practice in meditation centers assigned by faculty.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
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PH 41207 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Methodology
ทฤษฎีวิธีวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเนนศึกษาวิจัยดาน
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร พร อ มทั ้ ง ทำวิ จ ั ย ตามหั ว ข อ ที ่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
Research theories including Quantitative and Qualitative
Research emphasized on humanities and social sciences
under the topic approved.
4) รายวิชาเอก
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PH 41308 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนายุคใหม
3 (3-0-6)
Modern Buddhist Affairs Administration
ศึ ก ษาพุ ท ธวิ ธ ี ก ารบริ ห าร และการบริ ห ารองค ก รด า น
พระพุทธศาสนาในไทยและตางประเทศ พรอมทั้งศึกษาหลักการบริหาร
กิจการคณะสงฆในปจจุบนั ทั้ง 6 ดาน
Study Buddhist Administrative Methods and Buddhist
organization administration in Thailand and abroad including
studying the current principles of administration of the Sangha
in 6 aspects.
PH 41309 พุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Buddhism and Human Resource Development
ศึกษาหลักพุทธธรรมในการพัฒนามนุษย ดาน กาย จิต สังคม และ
ปญญา
Studying Buddhist principles in human, physical,
psychological, social and intellectual development.
PH 41310 ภาวะผูนำเชิงพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
Buddhist Leadership for Development
ความหมาย ความสำคัญ หลักธรรมในการครองตน ครองคน
และครองงานของผูนำ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นำไปใชใน
การพัฒนาตนของผูนำองคกร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
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The definition Importance of Buddhist principles for good
household life, virtue for leadership, and Buddhist principles
to develop organization leaders.
PH 41311 การเผยแผพุทธธรรมสูสากล
3 (3-0-6)
Propagation of Buddhism to The word
ศึกษาพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา อภิปรายแนวทางการเผย
แผพุทธธรรมในยุคปจจุบัน หลักการสอนกรรมฐาน และหลักการสอน
พุทธธรรมดวยภาษาสากล รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมะของพุ ทธ
บริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและนานาชาติ และรวมกิจกรรมทาง
พระพุทธพระพุทธศาสนากับชาวตางชาติ
Studying Buddhist method to propagate, discussing
current Buddhist principles propagation, meditation methods,
and the methods of Buddhist principles teaching by
international languages, pattern and methods of famous
Buddhist disciples in Thailand and international countries and
participate Buddhist activities with foreigners
5) รายวิชาเลือก
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PH 41412 ศาสตรพระราชา
3 (3-0-6)
King’s Science
แนวทางการเรี ย นรู  ศ าสตร พ ระราชาในพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชเพื่อ
นำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
Guidelines for learning the King’s Science, H.M. King
Bhumibol Adulyadej’s philosophy, working principles, Royalinitiated projects and Sufficiency Economy Philosophy and the
application for sustainable development.
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รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

3 (3-0-6)
PH 41413 การพัฒนาเคาโครงการวิจัย
Research Proposal Development
การพัฒนาเคาโครงการวิจัยพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบ
กำกับประเมินความกาวหนาความถูกตองทางโครงสรางเนื้อหาวิเคราะห
อภิปรายและนำเสนอในประเด็นสำคัญ
Developing Buddhist research proposal, checking and
evaluation the progression of research proposal structure,
contents analysis and important topics presentation.
PH 41414 สัมมนาพุทธวิถีในอาเซียน
3 (3-0-6)
Seminar in Buddhist Way in ASEAN
ความสำคั ญ ของพระพุ ทธศาสนาในประเทศอาเซี ย น รากฐาน
สำคัญของวัฒนธรรม ความรวมมือและการเผยแผทางพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน
Importance of Buddhism in ASEAN countries, the
foundation of culture cooperation and propagation of
Buddhism in ASEAN
PH 41415 สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร
3 (3-0-6)
Sociology in Buddhist Perspective
วิ เ คราะห เ ปรีย บเทียบหลักสังคมวิทยา เชน สถาบัน ทางสั งคม
ปญหาสังคม จิตวิทยาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมสังคมเปนตนกับหลักและแนวความคิดทางสังคมที่มีอยูในคำ
สอนพระพุทธศาสนา
Analysis and comparison of sociological principles such
as social institutions, social problems, social psychology,
social change, socio-cultural change with social paradigm
appearing in Buddhism.
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รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PH 41416 สัมมนาพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
Seminar Buddhism and Change
การจั ด การเปลี ่ ย นแปลงพุ ท ธศาสนา กระบวนการพั ฒ นาพุ ท ธ
ศาสนา การพัฒนาวัด สำนักงาน และบทบาทพระสงฆ พระสังฆาธิการ
วัดและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพุทธศาสนา
Buddhist change management, Buddhist development
process, temple development, office and the role of monks.
Buddhist governed - monks and measurement for the change
and development of Buddhism.
PH 41417 สัมมนาพุทธศิลปในทองถิ่น
3 (3-0-6)
Seminar in Local Buddhist Arts
ศึ ก ษาพุ ท ธศิ ล ป ใ นท อ งถิ ่ น ไทย ศิ ล ปกรรม ที ่ ส ร า งขึ ้ น รั บ ใช
พระพุ ท ธศาสนาโดยตรง ทั ้ ง ในด า นจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และ
สถาปตยกรรมในลัทธิมหายาน และเถรวาท
Study Thai local Buddhist arts, art created to serve
Buddhism directly both in painting, sculpture and architecture
in Mahayana and Theravada.
PH 41418 นิเทศศาสตรและสื่อออนไลนเชิงพุทธศาสตร
3 (3-0-6)
Communication Arts and Buddhist Online Media
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการนิเทศ โดยใชสื่อออนไลน ในการสื่อสาร
ภายในบุคคล ระหวางบุคคล สังคม และการเผยแผคำสอนพระพุทธศาสนา
โดยใชตามแนวทางพุทธศาสตรสำหรับวิเคราะห
Studying concepts and supervision theories by using online
media in individual, person, society and the propagation of
Buddhist teachings using Buddhist principles for analysis.
PH 41419 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผูบริหาร
3 (3-0-6)
Seminar Moral and Ethics for Executive
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมองคกร หลัก
ธรรมาภิบาลกับการประยุกตใชหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
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รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

Studying concepts, theories, morals, ethics, cultural
organization, good governance and application of Buddhist
principles.
6.รายวิชาวิจัย
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PH 41520 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
36 (0-0-9)
Thesis
เปนวิทยานิพนธเฉพาะบุคคล มีเนื้อหาและลักษณะตามรายวิชาที่
กำหนดไวในหลักสูตร ตองทำตามระเบียบวิธีวิจัย
. Individual thesis covering contents and research methodology
specified in the study course and research methodology.
PH 41521 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
12 (0-0-6)
Thesis
เปนวิทยานิพนธเฉพาะบุคคล มีเนื้อหาและลักษณะตามรายวิชาที่
กำหนดไวในหลักสูตร ตองทำตามระเบียบวิธีวิจัย
. Individual thesis covering contents and research methodology
specified in the study course and research methodology.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม 2564)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแกน

50

ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจำหลักสูตร
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1. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม (แสงมะโน)
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปที่สำเร็จ
2557
2549
2544

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม. (2562). แรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน. วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 หนา 257-266.
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, พระมหาประสงค กิตฺติาโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถดานการ
อานภาษาบาลีโดยใชบทสวดมนตของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน วิทยาลัยสงฆนครสวรรคปที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 หนา 5970.ISSN : 2286-9301.
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม. (2561). การพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรม การเลานิทานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. วารสารวิชาการแสง
อีสาน,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ปที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2561 หนา 64-80 ISSN. 1659-5329.
3.2 บทความวิชาการ
พระมหาสุ ร วุ ฒิ จนฺ ท ธมฺ โ ม,ดร., (2562).เรื ่ อ ง “วาระสติ แ ห ง ชาติ ” (National Mindfulness
Agenda) วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ปที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562
หนา. 299-314.
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4. ประสบการณการสอน
4.1 ประสบการณการสอน ในระดับปริญญาตรี
ที่
1
2
3
4
5

วิชา
พระไตรปฎก 1
การปกครองคณะสงฆไทย
การจัดการระบบเศรษฐกิจของรัฐ
การปฏิบัติกรรมฐาน
ศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัย
ม.มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ม.มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

4.2 ประสบการณการสอน ในระดับปริญญาโท
ที่

วิชา

มหาวิทยาลัย

1 ทฤษฎีและปญหาจริยศาสตร

ม.มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2 ทฤษฎีและการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

3 สั ม มนาปรั ช ญายุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ภาวะผูนำ
4 สารัตถะพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

4.3 รายวิชาที่รับผิดชอบในปจจุบัน
ที่

วิชา

1 ทฤษฎีและการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

มหาวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2 สัมมนาปรัชญายุทธศาสตรการพัฒนาและภาวะ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ผูนำ
3 การปกครองคณะสงฆไทย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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2. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – ฉายา- นามสกุล
ตำแหนงทางวิชาการ
สังกัด
2. คุณวุฒิ

นายธนกร ชูสุขเสริม
ผูชวยศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปที่สำเร็จ

ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก)

ม.ขอนแกน

2562

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)

ม.ศิลปากร

2542

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2536

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
ธนกร ชูสุขเสริม, (2560). ปจจัยที่เปนปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ: ศึกษา
เฉพาะกรณีพระนักศึกษาหลักทางไกลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รุน
1-4, วารสารแสงอีสาน ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2560) หนา 199-216, ISSN
1685-5329
3.2 บทความวิชาการ
ธนกร ชูสุขเสริม, (2560). การประยุกตใชสัมมาทิฎฐิเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคมไทย, วาร
วิชาการธรรมทรรศน ปที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560), หนา 215-228, ISSN
1513-5845
ธนกร ชูสุขเสริม, (2560). หลักพุทธธรรมในประเพณีฮีต 12 : ศึกษากรณีฮีต 1-6 กับการกลอมเกลา
ชุมชนในภาคอีสาน, วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560), หนา 47-68, ISSN 2165-5155
ธนกร ชูสุขเสริม, (2561). ทาทีของพระพุทธศาสนาตอโสเภณี , วารสารชอพะยอม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม – พฤษภาคม 2561), หนา 107-116, ISSN
1513-5462
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4. ประสบการณการสอน
4.1 ประสบการณการสอน ในระดับปริญญาตรี
ที่

วิชา

มหาวิทยาลัย

1

ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาคนควา
พระพุทธศาสนา

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2

ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนา

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

3

ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาคนควา
พระพุทธศาสนา

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

4

พุทธศาสนามหายาน

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

5

พระไตรปฎกศึกษา 3

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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3. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – ฉายา- นามสกุล
ตำแหนงทางวิชาการ
สังกัด
2. คุณวุฒิ

พระมหาวิไลศักดิ์ ปฺฺาวโร (หงสศรี)
อาจารย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปที่สำเร็จ

ปร.ด. (ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค)

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

2557

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

ม.เจาพระยา

2546

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2539

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
วิรุธ นิลเพ็ชร, ชนาธิป ศรีโท, พระมหาวิไลศักดิ์ ปฺฺาวโร และชุลีพร นาหัวนิล. (2560). บทบาทของ
พระสังฆาธิการคณะธรรมยุตในการบริหารกิจการคณะสงฆ จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสาร
สถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ปที่ 4
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). หนา 157-168 (ISSN 2465-3705) TCI. 2
พระมหาวิไลศักดิ์ ปฺฺาวโร, (2562). แนวทางการพัฒนาประชาสังคมที่สงผลตอสันติภาพ” ตีพิมพใน
วารสารวิชาการธรรมทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
ปที่ 19 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 หนา 25-34 อยูในฐาน 1 ของศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย (TCI 1).
พระมหาวิไลศักดิ์ ปฺญาวโร,ดร., (2562). กระเศียร อาคารสุวรรณ, ชัชวาล จารยคูณ, ดร.ชนาธิป ศรี
โท แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอความสุขในโรงเรียน.วารสารวิชาการ
แสงอีสาน,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 หนา 37-50.
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4. ประสบการณการสอน
4.1 ประสบการณการสอน ในระดับปริญญาตรี
ที่

วิชา

มหาวิทยาลัย

1

ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2

ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาคนควา
พระพุทธศาสนา

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

3

พุทธวิถีไทย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

4

พระไตรปฎกศึกษา 1

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

5

จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

6

พระไตรปฎกศึกษา 2

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

7

พระไตรปฎกศึกษา 3

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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4. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายประยงค แสนบุราณ
ตำแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
2.คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Magadh University, India
Ph.D. (Philosophy)
M.A. (Philosophy)
Banaras Hindu University, India
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ป พ.ศ.
2539
2529
2525

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
ประยงค แสนบุราณ, สูติรัตน พีรยาวิจิตร. (2562). การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใช
กั บ ป ญ หาการข ม ขืน กระทำชำเราในสั ง คมไทย. วารสารมนุษยศาสตรว ิช าการ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 26(1), หนา 376-399, มกราคม-มิถุนายน 2562,
TCI 2
ป ร ะ ย ง ค แ ส น บ ุ ร า ณ . (2561). Buddhist Teachings in Pyha (Riddle Philosophy):
Dhamma Riddles in Isaan Culture and Society. ว า ร ส า ร น า น า ช า ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 8(3), หนา 1-21, กันยายน ธันวาคม 2561, TCI 2
ประยงค แสนบุราณ, สูติรัตน พีรยาวิจิตร. (2561). ผลของการใชพุทธธรรมเพื่อบำบัดความเครียด
ในสตรี ต ั ้ ง ครรภ ที ่ ม ี ภ าวะความเสี ่ ย งสู ง . วารสารมนุ ษ ยศาสตร ส าร มนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 19(1), หนา 122-150, มกราคม - มิถุนายน 2561, TCI 1
ประยงค แสนบุราณ, พิริยานาถ พีรยาวิจิตร. (2562). สมาธิ: วิถีแหงการบำบัดภาวะทางจิต ใจ.
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 13(2),
หนา 157-173, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, TCI 2
ประยงค แสนบุราณ. (2559). จริยธรรมในพระพุทธศาสนากับจริยธรรม – คะลำในสังคมและ
วัฒนธรรมไทยอีสาน. วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 33(1),
หนา 81-101, มกราคม-เมษายน 2559, TCI 2
ประยงค แสนบุราณ. (2559). การปองกันและแกไขปญหาเสพติดสารเสพติดดวยพุทธธรรม.
วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, (33)3, หนา 12-30, กันยายนธันวาคม 2559, TCI 2
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3.2 ตำรา
ประยงค แสนบุ ร าณ. (2561). ผญาปริศ นาหอพุทธธรรม. ขอนแก น : คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, พิมพครั้งที่ 1. 97 หนา
ISBN.978-616-438-301-

4. ประสบการณการสอน
4.1 ประสบการณการสอน ในระดับปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1 แนวคิดทางปรัชญาและ
วิทยาศาสตร
พระพุทธศาสนามหายาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2
4.2 ประสบการณการสอน ในระดับปริญญาโท
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1 สัมมนาอภิปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2 ปญหาพื้นฐานทางปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
3 เปรียบเทียบคำสอนพระพุทธศาสนาเถร
วาทกับมหายาน

4
ที่
1

2
3
4
5

สัมมนาญาณวิทยา
4.3 รายวิชาที่รับผิดชอบในปจจุบัน
วิชา
พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก
ปญหาพื้นฐานทางปรัชญา
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางวิจัย
พุทธศาสตรและปรัชญา
สัมมนาปรัชญาตะวันตก
อรรถปริวรรตพุทธศาสตรและปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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