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บทที่ 2  
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี                                                                     

 
องค์ประกอบที่ 1 

การก ากับมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ผลการด าเนินงาน ของหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิขาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจ าปกีารศึกษา 2560 ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง
  

1.จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสตูรไม่ได้และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น รายละเอยีดจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรมีทั้งหมด 5 คนมีคุณวฒุิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการปรากฏในตาราง 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตร ี -    
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก 3    

 

√  ผ่านเกณฑ์    
 ไมผ่่านเกณฑ ์
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2. คุณสมบตัิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
        หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาพุทธศาสนาและปรัชญา คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยคือ 

ช่ือ-นามสกลุ 
 

ช่ือเรื่อง แหล่งที่ตีพิมพ์/ปีที่ตีพมิพ์ ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จ านวนผลงานทางวิชาการ
ภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
ผลงานทาง
วิชาการ 

งานวิจัย 

พระมหาสุรวุฒิ 
จนฺทธมฺโม 

“จาก
พระพุทธศาสนา
สืบสานสู่สังคม
ภูมิปัญญาลุม่  
น้ าโขง” 

พระมหาสุรวุฒิ  
จนฺทธมฺโม,ดร.  
“จากพระพุทธศาสนาสืบสาน
สู่สังคมภูมิปญัญาลุ่มน้ าโขง”, 
วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 27 ประจ าเดือน
สิงหาคม2558 หน้า. 449-
460. ISSN. 1658-5329. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

 
√ 

 

 “ชีวิตและ
ความสัมพันธ์กัน

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

อาจารย ์  √  

√  ผ่านเกณฑ์   
 ไมผ่่านเกณฑ ์
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ระหว่างความรู้ 
ความดี      
ความจริง และ
ความงาม, 

วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือน
สิงหาคม 2558 หน้า. 45-53. 
ISSN. 1658-5329. 

 “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
รายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐาน 
: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า 157-169 ISSN. 1658-
5329. 

อาจารย ์   √ 

 การพัฒนา
ความสามารถ
ด้านการอ่าน
ภาษาบาลโีดยใช้

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 
กันยายน-ธันวาคม 2560 

อาจารย ์   √ 
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บทสวดมนต์ของ
นักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ันปี
ที่ 1 

หน้า 59-70.ISSN : 2286-
9301 

     2 2 
นายภัทรชัย   
อุทาพันธ ์

Relevance of 
Trisikkha to 
Contemporary 
Society 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, 
ตีพิมพ์ 2557, หน้า 55-61. 
ISSN. 1658-5329. 

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

√  

 “The Concept 
of Ahimsa in 
Theravada 
Buddhism and 
Jainism”, 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า. 157-164. ISSN. 
1658-5329. 

อาจารย ์  √  

 “The 
Development 
of Wisdom 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 

  √  
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(Panna) in 
Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า. 170 - 178. ISSN. 
1685-5729. 

 “วิถีการด าเนิน
ชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน
ของประชาชน 
อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด” 

วารสารบทความรายงานวิจัย  
งานการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 
National Research 
Symposium 2016 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย หนา้ 
45-61. 

   √ 

 “แนวทางการ
แก้ไขปัญหาทาง
อารมณ์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 “ พุทธนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประเทศไท         
( Buddhist Innovation for 
Developing Thailand) ณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

   √ 
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มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน”, 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, 2560. 

     2 2 
นายประชัน   
ชะชิกุล 

“The 
Development 
of Wisdom 
(Panna) in 
Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน ,
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ปีท่ี 
13 ฉบับที่ 19 ประจ าเดือน
สิ งหาคม -ธันวาคม 2559 
หน้ า .  170  - 178 .  ISSN. 
1658-5729. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

√  

 “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
รายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐาน 
: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั

วารสารวิชาการแสงอีสาน ,
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ปีท่ี 
13 ฉบับที่ 28 ประจ าเดือน
สิ งหาคม -ธันวาคม 2559 
หน้า 157-169 ISSN. 1658-
5329. 

   √ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      15 

 

มหามกุฏราช
วิทยาลัย     
วิทยาเขตอีสาน” 

 “แนวทางการ
แก้ไขปัญหาทาง
อารมณ์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 “พุทธนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาประเทศไท( Buddhist 
Innovation for 
Developing Thailand) ณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, 2560. 

   √ 

     1 2  
3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
 หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาพุทธศาสนาและปรัชญา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยดังน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ 
 

ช่ือเรื่อง แหล่งที่ตีพิมพ์/ปีที่ตีพมิพ์ ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จ านวนผลงานทางวิชาการ
ภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(เรื่อง) 

√  ผ่านเกณฑ์    
 ไมผ่่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      16 

 

ผลงานทาง
วิชาการ 

งานวิจัย 

พระมหาสุรวุฒิ 
จนฺทธมฺโม 

“จากพระพุทธ  
ศาสนาสืบสานสู่
สังคมภูมปิัญญาลุ่ม
น้ าโขง” 

พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร. 
“จากพระพุทธศาสนาสืบสานสู่
สังคมภูมปิัญญาลุ่มน้ าโขง”, 
วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 27 ประจ าเดือนสิงหาคม 
2558 หน้า. 449-460. ISSN. 
1685-5329. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

 
√ 

 

 “ชีวิตและ
ความสัมพันธ์กัน
ระหว่างความรู้ 
ความดี ความจริง 
และความงาม 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือนสิงหาคม 
2558 หน้า. 45-53. ISSN. 1658-
5329. 

  √  

 “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 13 

อาจารย ์   √ 
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เรียนของนักศึกษา
รายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐาน : 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน” 

ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือนสิงหาคม-
ธันวาคม 2559 หน้า 157-169 
ISSN. 1658-5329. 

 การพัฒนา
ความสามารถดา้น
การอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์
ของนักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 
2560 หน้า 59-70.ISSN : 2286-

9301 

อาจารย ์   √ 

     2 2 
นายภัทรชัย   
อุทาพันธ ์

Relevance of 
Trisikkha to 
Contemporary 
Society 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, 
ตีพิมพ2์557, หน้า 55-61. ISSN. 

1658-5329. 

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

√  

 “The Concept of วารสารวิชาการแสงอีสาน, อาจารย ์  √  
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Ahimsa in 
Theravada 
Buddhism and 
Jainism”, 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือนสิงหาคม-
ธันวาคม 2559 หน้า. 157-165. 
ISSN. 1658-5329 

 “The 
Development of 
Wisdom (Panna) 
in Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือนสิงหาคม-
ธันวาคม 2559 หน้า. 170 - 178. 
ISSN. 1658-5329. 

  √  

 “วิถีการด าเนินชีวิต
และวัฒนธรรม
ชุมชนของประชาชน 
อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด” 

วารสารบทความรายงานวิจัย  งาน
การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบณัฑติศึกษาระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 
National Research 
Symposium 2016 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย หนา้ 45-
61. 

   √ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      19 

 

 “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์
ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั   
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไท( Buddhist 
Innovation for Developing 
Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขต, 2560. 

   √ 

     2 2 
นายประชัน    
ชะชิกุล 

“The 
Development of 
Wisdom (Panna) 
in Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือนสิงหาคม-
ธันวาคม 2559 หน้า. 170๐ - 
178. ISSN. 1658-5329. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

√  

 “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา
รายวิชาการปฏิบัติ

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือนสิงหาคม-
ธันวาคม 2559 หน้า 157-169 

   √ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      20 

 

กรรมฐาน : 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั   
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเข
อีสาน” 

ISSN. 1658-5329. 

 “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์
ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไท( Buddhist 
Innovation for Developing 
Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขต, 2560. 

   √ 

     1 2 
พระมหา
ประสงค์        
กิตฺติญาโณ 
(พรมศรี) 

“การอธิบายความ
เรื่องจิตของ
พระพุทธศาสนา
นิกายเซน” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน, ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 29 ประจ าเดือนสิงหาคม-
ธันวาคม 2559 หน้า 88 –98, 
ISSN. 1658-5329. 

อาจาร ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

√  

 “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

   √ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      21 

 

ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั  
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน”, 

ประเทศไท( Buddhist 
Innovation for Developing 
Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น, 2560. 

 การพัฒนา
ความสามารถดา้น
การอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์
ของนักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 
2560 หน้า 59-70.ISSN : 2286-
9301 

   √ 

     1 2 
 

พระมหารุ่งเรือง 
รกฺขิตธมฺโม 
( ปะมะขะ) 

การพัฒนารูปแบบ
การปฏิบัติกรรมฐาน
ของส านักปฏิบัติ
ธรรมภาคอีสาน, 

วารสารบทความวิชาการแสง
อีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอสีาน, ฉบับท่ี 
29 ประจ าเดือน สิงหาคม-
ธันวาคม 2559  หน้า 112-124 
ISSN. 1658-5329. 

อาจารย ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

√  
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 “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์
ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไท( Buddhist 
Innovation for Developing 
Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขต, 2560. 

   √ 

 “การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ตาม
แนววิถีพุทธ: 
กรณีศึกษา       
พระกรรมฐานท่ีพัก
สงฆ์ป่าดงคล้อ
ญาณสัมปันโน 
ต าบลวังกวาง 
อ าเภอน้ าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์” 

วารสารบทความรายงานวิจัย  งาน
การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบณัฑติศึกษาระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 National 
Research Symposium 2016 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย หนา้ 142-
143. 

   √ 

     1 2  
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4.คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
       อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
       อาจารย์พิเศษทีม่ีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
       ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาพุทธศาสนาและปรัชญา มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า จ านวน 9 คน  ดังตาราง 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ ์

พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

4 - 

นายภัทรชัย  อุทาพันธ ์ อาจารย ์ Ph.D. (Philosophy ) 
M.A. (Philosophy) 
ศน.บ. (ปรัชญา) 

5 - 

นายประชัน  ชะชิกุล อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

3 - 

√  ผ่านเกณฑ์    
 ไมผ่่านเกณฑ ์



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      24 

 

ดร. ประสงค์  พรมศร ี อาจารย ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

5 - 

พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมโฺม 
(ปะมะขะ) 

อาจารย ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

4 - 

พระครสูุธีจรยิวัฒน์, ดร. อาจารย ์ -กศ.ด. (บริหารการศึกษา) 
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

7 -กศ.ด. (บริหารการศึกษา) 

พระมหาวริุธ  วิโรจโน (นิลเพ็ชร) อาจารย ์ ป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ศน.บ.ภาษาอังกฤษร 4 เปรียญธรรม 8 ประโยค 
นายอัครเดช นีละโยธิน อาจารย ์ ศษ.ด.(การบรหิารการศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
คอบ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

2 -กศ.ด. (บริหารการศึกษา) 

 
นายพุทธรักษ์ ปราบนอก 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)  
-ศศ.ม.(ภาษาสันสฤต)  
-ศศ.ม. (ปรัชญา)  
-ป.ธ.9 

7 ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      25 

 

ผลงานทางวิชาการภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
    ผลงานทาง

วิชาการ 
งานวิจัย 

พระมหาสุรวุฒิ 
จนฺทธมฺโม 

การพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์ของ
นักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 
2560 หน้า 59-๗๐.ISSN : 2286-
9301 

ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

 √ 

นายภัทรชัย  อุทาพันธ ์ “วิถีการด าเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชนของ
ประชาชน อ าเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด” 

วารสารบทความรายงานวิจัย  งาน
การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบณัฑติศึกษาระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 
National Research Symposium 
2016 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย หนา้ 45-61. 

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

 √ 

นายประชัน  ชะชิกุล “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาราย
วิชาการปฏิบัติกรรมฐาน 
: กรณีศึกษา

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน, ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 28 
ประจ าเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า 159-169 ISSN. 1658-5329. 

ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

 √ 
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน” 

พระมหาประสงค์   
กิตฺติญาโณ (พรมศรี) 

“แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 
4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไท (Buddhist Innovation 
for Developing Thailand) ณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต, 2560. 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 √ 

พระมหารุ่งเรือง 
รกฺขิตธมฺโม 
( ปะมะขะ) 

“การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ: 
กรณีศึกษาพระ
กรรมฐานท่ีพักสงฆ์ป่าดง
คล้อญาณสมัปันโน 
ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ า
หนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์” 

วารสารบทความรายงานวิจัย  งาน
การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบณัฑติศึกษาระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 National Research 
Symposium 2016 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
หน้า 142-143. 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

 √ 

พระครสูุธีจรยิวัฒน์,ดร. การพัฒนาอีเลริ์นนิ่งเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

-กศ.ด. (บริหารการศึกษา) 
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

 √ 
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วิชาชีพในมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน : การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 

ปีท่ี20 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 
2561 
ISSN 0859-5127 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

พระมหาวริุธ  วิโรจโน 
(นิลเพ็ชร) 

บทบาทในการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของ
คณาจารย์คณะสังคม
ศาสรต์ ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยลัยมหามกฏุ
ราขชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 
2560) 

ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ปธ.8 คณะสงฆไ์ทย 
 

 √ 

นายอัครเดช นีละโยธิน ภาวะผู้น าแบบกระจาย
อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู 
จังหวัดขอนแกน่ 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม   
ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 3   
(พ.ศ.2560) 

ศษ.ด.(การบรหิารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
คอบ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
 

 √ 

 พฤติกรรมการจ าศลี วารสารคณะมนุษศาสตร์และสังคม ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)   √ 
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นายพุทธรักษ์  
ปราบนอก 

แปดของชาวพุทธใน
จังหวัดขอนแก่น 

มาสาดปีที่สาม 12 ฉบับท่ีหนึง่
มหาวิทยาลยัขอนแก่นหน้า 189-210 

-ศศ.ม.(ภาษาสันสฤต)  
-ศศ.ม. (ปรัชญา)  
-ป.ธ.9  

       

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษาการค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
      คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ชื่อเร่ือง แหล่งที่ตีพิมพ์/ปีที่ตีพิมพ์ ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จ านวนผลงานทางวิชาการ
ภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(เร่ือง) 
ผลงานทาง
วิชาการ 

งานวิจัย 

พระมหาสุรวุฒิ 
จนฺทธมฺโม 

“จาก
พระพุทธศาสนา
สืบสานสู่สังคม
ภูมิปัญญาลุม่น้ า
โขง” 

“จากพระพุทธศาสนาสืบสาน
สู่สังคมภูมิปญัญาลุ่มน้ าโขง”, 
วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 

ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

√  

√  ผ่านเกณฑ์     
 ไมผ่่านเกณฑ ์
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12 ฉบับท่ี 27 ประจ าเดือน
สิงหาคม 2558 หน้า. 449-
460. ISSN. 1659-5329. 

 “ชีวิตและ
ความสัมพันธ์
กันระหว่าง
ความรู้ ความดี 
ความจริง และ
ความงาม 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 28ประจ าเดือน
สิงหาคม 2558 หน้า. 45-53. 
ISSN. 1658-5329. 

   
√ 

 

 “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
รายวิชาการ
ปฏิบัติ
กรรมฐาน : 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า 157-169 ISSN. 1658-
5329. 

อาจารย ์   √ 
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วิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน” 

 การพัฒนา
ความสามารถ
ด้านการอ่าน
ภาษาบาลโีดย
ใช้บทสวดมนต์
ของนักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ัน
ปีท่ี 1 

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค ์
 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน-
ธันวาคม 2560 หน้า 59-
70.ISSN : 2286-9301 

อาจารย ์   √ 

     2 2 
นายภัทรชัย   
อุทาพันธ ์

Relevance of 
Trisikkha to 
Contemporar
y Society 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, 
ตพีิมพ์ 2557, หน้า 55-61. 
ISSN. 1658-5329. 

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

√  

 “The 
Concept of 
Ahimsa in 
Theravada 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน

อาจารย ์  √  
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Buddhism 
and 
Jainism”, 

สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า. 157-164. ISSN. 
1658-5329.. 

 “The 
Developmen
t of Wisdom 
(Panna) in 
Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า. 170 - 178. ISSN. 
1658-5329. 

  √  

 “วิถีการด าเนิน
ชีวิตและ
วัฒนธรรม
ชุมชนของ
ประชาชน 
อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด” 

วารสารบทความรายงานวิจัย  
งานการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 
National Research 
Symposium 2016 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย หนา้ 
45-61. 

   √ 
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 “แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
ทางอารมณ์
ของนักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 “ พุทธนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประเทศไท( 
Buddhist Innovation for 
Developing Thailand) ณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต, 
2560. 

   √ 

     2 2 
นายประชัน  ชะชิกุล “The 

Developmen
t of Wisdom 
(Panna) in 
Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า. 170 - 178. ISSN. 
1658-5329. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

√  

 “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

   √ 
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กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
รายวิชากา
ปฏิบัติ
กรรมฐาน : 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน” 

วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า 157-169 ISSN. 1658-
5329. 

 “แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
ทางอารมณ์
ของนักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 “ พุทธนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประเทศไท( 
Buddhist Innovation for 
Developing Thailand) ณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต, 
2560. 

   √ 
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เขตอีสาน”, 
     1 2 

 
พระมหาประสงค์   
กิตฺติญาโณ (พรมศรี) 

“การอธิบาย
ความเรื่องจิต
ของพระพุทธ- 
ศาสนานิกาย
เซน” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน, ปี
ที่ 13 ฉบับท่ี 29 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 
หน้า 88 –98, ISSN. 1658-
5329. 

อาจารย ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

√  

 “แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
ทางอารมณ์
ของนักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 “ พุทธนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประเทศไท( 
Buddhist Innovation for 
Developing Thailand) ณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต, 
2560. 

   √ 

 การพัฒนา
ความสามารถ

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์

   √ 
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ด้านการอ่าน
ภาษาบาลโีดย
ใช้บทสวดมนต์
ของนักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ัน
ปีท่ี 1 

นครสวรรค ์
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน-
ธันวาคม 2560 หน้า 59-
70.ISSN : 2286-9301 

     1 2  
6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
       อาจารย์ประจ า 
        คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 
 
 
 

√  ผ่านเกณฑ์      
 ไมผ่่านเกณฑ ์
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ชื่อ-นามสกุล 
 

ชื่อเร่ือง แหล่งที่ตีพิมพ์/ปีที่ตีพิมพ์ 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการภายในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง (เร่ือง) 
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

งานวิจัย 

พระมหาสุรวุฒิ 
จนฺทธมฺโม 

“จากพระพุทธ  
ศาสนาสืบสานสู่สังคม
ภูมิปัญญาลุม่น้ าโขง” 

พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. 
“จากพระพุทธศาสนาสืบสานสู่
สังคมภูมปิัญญาลุ่มน้ าโขง”, 
วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 27 ประจ าเดือน
สิงหาคม 2558 หน้า. 449-460. 
ISSN. 1658-5329. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

 
√ 

 

 “ชีวิตและ
ความสัมพันธ์กัน
ระหว่างความรู้ ความ
ดี ความจริง และ
ความงาม 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 28ประจ าเดือน
สิงหาคม 2558 หน้า. 45-53. 

อาจารย ์   
√ 
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ISSN. 1658-5329. 
 “ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา
รายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐาน : 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 23 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 
157-169 ISSN. 1658-5329. 

อาจารย ์   √ 

 การพัฒนา
ความสามารถดา้น
การอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์
ของนักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน-
ธันวาคม 2560 หน้า 59-
70.ISSN : 2286-9301 

อาจารย ์   √ 

     2 2 
นายภัทรชัย   
อุทาพันธ ์

Relevance of 
Trisikkha to 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

อาจารย ์ Ph.D. (Philosophy ) 
M.A. (Philosophy) 

√  
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Contem porary 
Society 

วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, 
ตีพมิพ์ 2557, หน้า 55-61. 
ISSN. 1658-5329. 

ศน.บ. (ปรัชญา) 

 “The Concept of 
Ahimsa in 
Theravada 
Buddhism and 
Jainism”, 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 หน้า. 
157-164. ISSN. 1658-5329.. 

อาจารย ์  √  

 “The 
Development of 
Wisdom (Panna) in 
Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 หน้า. 
170 - 178. ISSN. 1658-5329. 

  √  

 “วิถีการด าเนินชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชน
ของประชาชน อ าเภอ
เกาะช้าง จังหวัด
ตราด” 

วารสารบทความรายงานวิจัย  
งานการประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบณัฑติศึกษา
ระดับชาติ ประจ าปี 2559 
National Research 

   √ 
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Symposium 2016 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย หนา้ 45-
61. 

 “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์
ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาประเทศไท( Buddhist 
Innovation for Developing 
Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขต, 2559. 

   √ 

     2 2 
นายประชัน  
ชะชิกุล 

“The 
Development of 
Wisdom (Panna) in 
Theravada 
Buddhist 
Philosophy” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 หน้า. 
170 - 178. ISSN. 1658-5329. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

√  

 “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

   √ 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา
รายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐาน : กร ี
ศึกษามหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน” 

วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 28 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 
157-169 ISSN. 1658-5329. 

 “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์
ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน”, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาประเทศไท( Buddhist 
Innovation for Developing 
Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขต, 2560. 

   √ 

     1 2 
พระมหา
ประสงค์       
กิตฺติญาโณ 
(พรมศรี) 

“การอธิบายความ
เรื่องจิตของ
พระพุทธศาสนา
นิกายเซน” 

วารสารวิชาการแสงอีสาน, ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 29 ประจ าเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 
88 –98, ISSN. 1658-5329. 

อาจารย ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

√  

 “แนวทางการแกไ้ข การประชุมวิชาการระดับชาติ    √ 
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ปัญหาทางอารมณ์
ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน”, 

ครั้งท่ี 4 “ พุทธนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาประเทศไท( Buddhist 
Innovation for Developing 
Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขต, 2560. 

 การพัฒนา
ความสามารถดา้น
การอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์
ของนักศึกษา 
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์
 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน-
ธันวาคม 2560 หน้า 59-
70.ISSN : 2286-9301 

   √ 

     1 2  
7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์
            อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
           อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

√  ผ่านเกณฑ์     
 ไมผ่่านเกณฑ ์
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ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งต รงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สงู เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  
ผลงานทางวิชาการภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ชื่อเร่ือง แหล่งที่ตีพิมพ์/ปีที่ตีพิมพ์ 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการภายในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง (เร่ือง) 
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
งานวิจัย 

พระมหาสุรวุฒิ 
จนฺทธมโฺม 

“จาก
พระพุทธศาสนา
สืบสานสู่สังคมภูมิ
ปัญญาลุ่มน้ าโขง” 

พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. 
“จากพระพุทธศาสนาสืบสานสู่
สังคมภูมปิัญญาลุ่มน้ าโขง”, 
วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 27 ประจ าเดือน
สิงหาคม 2558 หน้า. 449-460. 

อาจารย ์ ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

 
√ 
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ISSN. 1658-5329. 
 “ชีวิตและ

ความสัมพันธ์กัน
ระหว่างความรู้ 
ความดี ความจริง 
และความงาม 

วารสารวิชาการแสงอีสาน,
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, ปีท่ี 
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ส านักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช
กรุงเทพมหานคร 
(พิมพ์ครั้งท่ี 1) 
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8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
      แผน ก 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
แผน ข  รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

หน่วยงาน 
(คณะ/วิทยาขต/

วิทยาลัย) 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์/ปีที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา 

พระครโูสภณกติติธรรม การสวดอาฏานาฏยิสตูร (ภาณยักษ์) ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษา :
พระสงฆ์วดัป่าศรดีอนเงิน อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธาน ี

วารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับรวม
บทความวิจัยในโครงการพัฒนา
ศักยภาพพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่ม
แม่น้ าโขง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน ปีท่ี 13 

0.20 

√  ผ่านเกณฑ์   
 ไมผ่่านเกณฑ ์
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ฉบับท่ี 29 ประจ าเดือน สิงหาคม-
ธันวาคม 2559 
(การน าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ) 
 

วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา 

พระครูถาวรธรรมนิวิฐ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏในพิธีกรรมสู่ขวัญขา้วของชาวบ้าน
หนองแจ้งใหญ่ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับรวม
บทความวิจัยในโครงการพัฒนา
ศักยภาพพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่ม
แม่น้ าวโขง มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 29 ประจ าเดือน สิงหาคม-
ธันวาคม 2559 
(การน าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ) 
 

0.20 

วิทยาเขตอีสานสาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา 

พระวรวุฒิ เตชพโล(หวังดี) ศึกษาหลักการภาวนาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษา ซ 
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ ากลองเพลง 

วารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับรวม
บทความวิจัยในโครงการพัฒนา
ศักยภาพพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่ม
แม่น้ าโขง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 29 ประจ าเดือน สิงหาคม-
ธันวาคม 2559 

0.20 
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(การน าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ) 
วิทยาเขตอีสานสาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา 

พระอ านาจ   ฉนฺนธมฺโม 
(จันทร์ขันธ์) 

ศึกษาวิเคราะห์ความสามัคคตีามหลักค า
สอนในพุทธศาสนาเถรวาท 

อีสาน ฉบับรวมบทความวิจัยใน
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผย
แผ่ในเขตลุม่แม่น้ าโขง มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 29 
ประจ าเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 
2559 
(การน าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ) 

0.20 

วิทยาเขตอีสานสาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา 

พระระวี   รวิวณฺโณ  
(โคตรกระพี้) 

ศึกษาวิเคราะห์การฝึกอบรมเยาวชนตาม
หลักอิทฺธิบาท 4 ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 7 วัดสันตวินาราม 

อีสาน ฉบับรวมบทความวิจัยใน
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผย
แผ่ในเขตลุม่แม่น้ าโขง มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 29 
ประจ าเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 
2559 
(การน าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ) 

0.20 

วิทยาเขตอีสานสาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา 

พระชัยวัฒน์  
เลอเกียรติวรกลุ 

รูปแบบการด ารงชีวิตของพระภิกษุในเขต
ต าบลในเมือง อ.เมือง จ/.ขอนแก่น 

 วารสารวิชาการแสงอีสาน 
ยังไม่ระบุบปีที่พิมพ ์
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9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระอาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโท และมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
                 หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสดัส่วนนักศกึษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

จ านวนนักศึกษาท่ีรับการปรึกษา 
ระดับปริญญาโท (คน) ระดับปริญญาเอก (คน) การค้นคว้าอิสระ  

(คน) 
รวมทั้งหมด 

1. พระมหาสรุวุฒิ    จนฺทธมฺโม,ดร. 3 - - 3 
2. นายภัทรชัย   อุทาพันธ ์ 3 - - 3 
3. นายประชัน  ชะชิกุล 5 - - 5 
4. พระมหาประสงค์   กิตฺตญิาโณ 4 - - 4 
      

√  ผ่านเกณฑ์     
 ไมผ่่านเกณฑ ์
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร : 
1. เป็นหลักปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสตูรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา พ.ศ.2554 
2.. เริ่มใช้ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2559 เป็นต้นไป 
3. สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสตูรในการประชุม ครั้งท่ี 7 / 2559 เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
4.สภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 9 /2559 เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5.สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3/ 2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

√ ผ่านเกณฑ์      
 ไมผ่่านเกณฑ ์
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สรุป   ผลการบริหารจดัการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของหลักสตูรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สรุปผลไดด้ังนี ้
√  ได้มาตรฐาน  ไม่ได้มาตรฐาน

6.สภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 2 /2560 เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
7.หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑติ ได้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร และผา่นการรับรองจาก สกอ. 
วันท่ี 25 พ.ค.2561 
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