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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสันติศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 



๒ 

  
 รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาสันติศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชมุครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธ วันที ่๒๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



๓ 

สารบัญ 
 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  ๔ 
หมวดที่ ๒ ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร  ๘ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  ๑๐ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  ๓๑ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต   ๔๔ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์   ๔๖ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๔๗ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  ๕๑ 
ภาคผนวก ก                                                                                                               
           -ค าอธิบายรายวิชา      ๕๕ 
ภาคผนวก ข     
           -ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง     ๖๔ 
ภาคผนวก ค                                                                                                                
           -ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร        ๑๐๕ 
ภาคผนวก ง    
           -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง 
            หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา       ๑๑๔ 
ภาคผนวก จ    

   - ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓         ๑๑๙ 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



๔ 

 หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  :    ๒๕๕๘๑๘๕๑๑๐๑๙๖๗   

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Doctor of Philosophy Program in Peace Studies 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :    พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Doctor of Philosophy (Peace Studies) 
ชื่อย่อภาษาไทย  :    พธ.ด. (สันติศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :    Ph.D. (Peace Studies) 

๓. วิชาเอก (ถ้ามี)   :    ไม่มี 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ส าหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑      ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต  
  ส าหรับหลักสูตรแบบ ๑.๒       ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า   ๗๒ หน่วยกิต 
  ส าหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑   ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต   
      และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต รวมเป็น ๕๔ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี 
๕.๒ ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย  
๕.๓ การรับเข้าศึกษา  รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถพูดภาษาไทยได้ 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน       เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สันติศึกษา 

๖. สถานภาพของหลักสูตร 
       -หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       -สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔ / 
    ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๕ 

  -สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓    
    เมื่อวันพุธ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๘. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสันติศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
        - ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความขัดแย้ง เป็นผู้น าด้านสันติภาพในชุมชน  สังคม และองค์กร             
            ทั้งในกิจการคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคประชาคม 
       - นักวิจัยทางด้านสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง 
        - นักพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรม นักสื่อสารองค์กร  
        - นักเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอม  
        - ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิตองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา 
          การบริหารและการวิจัยเพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นาสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย์ 

พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส 
(นิธิบุญยากร), ดร.** 
๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖๗๒๘ 

-พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
-ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
-พธ.บ. (ปรัชญา) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

อาจารย์ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  
(พันธพัฒน์), ดร.** 
๓๓๓๐๑๐๐๖๕๔๗๑๓ 

-พธ.ด. (สันติศึกษา) 
-พธ.ม. (สันติศึกษา) 
-พธ.บ. (จริยศึกษา) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๖๑ 
๒๕๕๙ 
๒๕๕๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ขันทอง    
วัฒนะประดิษฐ์** 
๓๑๐๑๘๐๑๑๑๙๗๗๙ 
 

-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  
-ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) 
-บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
 
-มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 

 
๒๕๓๗ 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ใช้อาคารเรียนรวมซึ่งเป็นที่ท าการของสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 



๖ 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
          ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนเกิดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าในสังคม ทั้งในระดับภาคเศรษฐกิจและภาคครัวเรือน อันก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เชิงโครงสร้างของสังคม  ทิศทางการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงก าหนด
นโยบายเพ่ือลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
สันติภาพเพ่ือการจัดการความขัดแย้ง   ที่สามารถสอดรับกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่จะต้อง
ขับเคลื่อนสังคมในกระแสเศรษฐกิจภายใต้ พ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่มีทักษะทางด้านการจัดการ
ความขัดแย้งและการสร้างสันติสุข  ที่สามารถผสานความรู้ทางพุทธศาสตร์อันเป็นการพัฒนาสันติภาพภายใน   
มาบูรณาการกับเครื่องมือจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธี และการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความรู้และทักษะใน
การน าองค์ความรู้ไปร่วมประสานหาแนวทางจัดการแก้ไขความขัดแย้ง  และประสานสังคมให้เกิดสันติสุข        
ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและเป็นผู้น าการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะเป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   ให้มีความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันจากกระแสบริโภคนิยม และ
สามารถก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์พัฒนาเศรษฐกิจไทยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง  สังคมจึงมีความจ าเป็นและ
ต้องการนักวิศวกรสันติภาพที่มีความรู้ความสามารถ  เข้าใจถึงแก่นแท้ของการจัดการความขัดแย้ง และแนวทาง
การสร้างสันติภาพ เพ่ือมาท าหน้าที่ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับชุมชน สังคมจนถึง
ระดับประเทศต่อไป 

 
          ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมโลกและสังคมไทยก าลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง จึงท าให้องค์การ
สหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นให้พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมี
สันติภาพเป็นฐานของการพัฒนา เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับเทคโนโลยีและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สันติสุข ในขณะที่สังคมไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎประชาคมอาเซียน ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงสร้างสรรค์และ
ในแง่ของปัญหาการอยู่ร่วมกันของประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและภาษา ท าให้
สังคมไทยต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศ
อันมาจากความเชื่อทางการเมืองที่ต่างขั้วกันจนน าพาสังคมไทยไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมา ประกอบ
กับปัญหาการหลอมรวมวัฒนธรรมตะวันตก   ท าให้ภูมิปัญญาวิถีการด าเนินชีวิตแบบไทยเริ่มเลือนหายไป ปัญหา
เชิงโครงสร้างนโยบายของภาครัฐที่ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยอยู่ในภาวะ      
ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และส่งผลให้ปัญหาความรุนแรงในสังคมเพ่ิมมากขึ้น เช่น ปัญหา
การใช้ความรุนแรงในสังคม ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนไปถึงปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่าง
ไม่เป็นธรรม ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร  

แนวทางในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย คือ การเดินหน้าขององค์กรในภาคต่างๆ       
ของภาครัฐและเอกชน เพ่ือก ากับดูแลให้องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ด าเนินการให้เป็นไปเพ่ือแก้ไข ป้องกันปัญหา
ความขัดแย้ง และการส่งเสริมพัฒนาทั้งมิติสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ด้วยเหตุ
ปัจจัยนี้ท าให้เห็นว่าสังคมไทยมีความต้องการนักวิศวกรสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ความรู้ทาง



๗ 

ทฤษฎี  การศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านสันติภาพที่มีพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว 

 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๐ 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิต

วิศวกรสันติภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในงานด้านสันติภาพมีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางด้านสันติภาพในการสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ผ่านมาหลักสูตรสันติศึกษาประสบความส าเร็จในการผลิตวิศวกรสันติภาพในระดับ
ปริญญาโทและมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้หลักสูตรสันติศึกษา ภายใต้การดูแลควบคุมของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนายกระดับการ
ผลิตวิศวกรด้านสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ สามารถสร้างสรรค์งานสันติภาพทั้งในด้านวิชาการ    
และผลักดันโครงการสันติภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยเน้นการศึกษาโครงการวิจัยที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติได้ จริง
ประกอบกับปัจจุบันทางหลักสูตรสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในสาขาวิชาสันติศึกษา   ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น ทางสาขาวิชาสันติศึกษา จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การสร้างสันติภาพที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนา  โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
ดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและสร้าง
สันติภาพของประเทศชาติสืบต่อไป 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ

ศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะใน
ศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  จากแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่   
เข้าถึงแก่นแท้ในด้านสันติภาพ  เพ่ือท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการสร้างสันติภาพ  ที่ประกอบด้วยรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ส าคัญ  ได้แก่ 
ทักษะภาวะผู้น า การใช้การเจรจา การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย การท างานเป็นหมู่คณะ การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศน์ในการเฝ้าระวัง ความเสี่ยง การออกแบบและการสร้างสรรค์ 
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมในการสร้างสันติสุขร่วมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผู้น าต้นแบบด้าน
สันติภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าจึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการ
เปิดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

 
 



๘ 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
     ๑๓ .๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์  หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ                    
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ตลอดจนคณาจารย์
หลักสูตรมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนวิชาสันติศึกษาและที่เกี่ยวข้อง มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอน
ในบางรายวิชาที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา รวมทั้งสื่อประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
     ๑๓.๒  การบริหารจัดการหลักสูตร  
                     ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา  

อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

                   ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติ
ศึกษาควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะบูรณาการสันติภาพ   
ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณ์แห่งการมีสติ ขันติและสันติ เข้าถึงความเป็นผู้รู้ ตื่น เบิกบาน อันเป็น
พ้ืนฐานของการฝึกฝนพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา  ท าให้ผู้เรียนสามารถเป็นวิศวกรสันติภาพที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องมือจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมดีงามเป็นต้นแบบให้
สังคม มีจิตวิญญาณที่เสียสละพร้อมสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน สามารถร่วมประสานมนุษย์และสังคมให้อุดมด้วย
สันติสุข สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       
ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชีพชั้นสูง
ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  
  ๑.๒ ความส าคัญ 

สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท า
ใหเ้กิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าในสังคม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
การอยู่ร่วมกันของสมาชิกที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและภาษา ท าให้สังคมไทยต้องเตรียมพร้อม
ในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  ประกอบกับปัญหาการหลอมรวมวัฒนธรรม ปัญหาเชิงโ ครงสร้าง  
จ าเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสันติภาพ  พัฒนาภาวะผู้น า   นักวิศวกรสันติภาพที่มีความรู้
ความสามารถ  เข้าใจถึงแก่นแท้ของการจัดการความขัดแย้ง และแนวทางในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข เพ่ือให้
มาท าหน้าที่ในการสร้างสันติภาพ ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสันติภาพที่สามารถฝึกพัฒนาตนเองให้มีสติ
ตื่นรู้ รู้เท่าทันอารมณ์ และจิตใจ มีขันติที่สามารถอดทนต่อการเรียนรู้ ยอมเปิดใจรับฟังผู้อ่ืนด้วยความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสันติภายใน ที่สะท้อน
ความสุข สงบ เย็น พร้อมเผชิญกับสภาพปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในยุคดิจิทัล ด้วยความรู้ ตื่น และเบิกบาน             
              ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสันติภาพที่มีความรอบรู้ และเข้าใจศาสตร์
สันติศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแย้ง สงครามความรุนแรง สันติวิธี 
และสันติภาพ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ กับสันติศึกษา เพ่ือสร้างสันตินวัตกรรมผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ซ่ึงเอ้ือต่อการเสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคม  
  ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสันติภาพนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะในการเป็น
ผู้น ากระบวนการสร้างสันติภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใฝ่สันติ   
มีเทคนิคการสื่อสารเพื่อสันติ สร้างการมีส่วนร่วม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการจัด



๑๐ 

กระบวนการกลุ่มเพ่ือป้องกัน แก้ไขเยียวยา เสริมสร้างสันติภาพ และรักษาสันติภาพให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน 
และสังคม  

    
๒. แผนการพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๑) การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม
ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  

๑) ทบทวนหลักสูตร การเรียน
การสอน รวมทั้งการศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง ทั้ ง ใ น
ประเทศและต่างประเทศ  

๑) ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และ
ประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิตใน
การสร้างสันติภาพและสันติสุข
ให้สังคม และการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ  

๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ในด้ านสั ง คมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร และ
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

๒) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน และการประกัน
คุณภาพหลักสูตรกลยุทธ์  

๒) ผลการจัดสัมมนา/กิจกรรม
เ พ่ือพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร/ตัว
บ่งชี้  

๓) การติดตามผลการน าหลัก 
สูตรไปใช้  

๓) การประเมินผลหลักสูตร และ
สร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

๓) ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ 
ทุก ๕ ปี  

๔) พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิต
มีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่ง
คิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิต
ปัญหา เป็นที่ต้องการของแหล่ง
จ้างงาน  

๔) ประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องตามวาระปรับปรุงของ
หลักสูตรโดยอ้างอิงตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.  

๔) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรเอกสารหลักสูตร ฉบับ
ที่ปรับปรุงผลการท างานเป็นที่
พึงพอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ    
๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค   
มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และไม่ขัดกับข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือมติคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑.๑.๒ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติใน ๓ หมวดวิชา ต่อไปนี้  
                        ๑) หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี 
                        ๒) หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย 
                        ๓) หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์ 
           ๑.๑.๓  นิสิตแบบ ๑.๑  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เมื่อได้ขึ้นทะเบียนนิสิตและสอบผ่านการวัด

คุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   
                    นิสิตแบบ ๑.๒ มีสิทธิ์ เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนนิสิตและสอบผ่าน           

การวัดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   
         นิสิตแบบ  ๒.๑  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิต

สะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์  

   ๑.๑.๔ นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ สอบผ่าน MCU-GET 
หรือ ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๕ และ MCU ๐๐๖ จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๑ .๑ .๕ นิสิตต้องเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี ,  ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  

    ๑.๑.๖  นิสิตต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรวมสะสมจ านวน ๔๕ วัน  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๑.๑.๗ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ นอกจากนี้ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข) 
มาใช้โดยอนุโลม  

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข) 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 - ไม่มี 

     



๑๒ 

   ๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
         ๑) การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต     
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ   
             ๒) ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
             ๓) การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้
ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่
เหมาะสม 
            ๔) หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน   
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้ 
    ๑) ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือน มิถุนายน -  ตุลาคม 

๒) ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน -  มีนาคม 
  ๓) ภาคฤดูร้อน         เดือน เมษายน - พฤษภาคม  

๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
 - ศึกษาเต็มเวลา  โดยจัดการเรียนการสอนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์   
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๑.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือต้องมี
คุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานสอดคล้องในสาขาวิชา 

๒.๓.๓ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ได้รับค่าระดับเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม  

๒.๓.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒.๓.๕ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

๒.๓.๖ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือ
ผิดวินัย 

๒.๓.๗ หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี 
๒.๔ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกผู้ เข้าศึกษา โดยพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๑           
ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้  มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น  ดังต่อไปนี้ 



๑๓ 

๑.๑ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
๑.๓ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๕ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๖ ปัญหาที่ต้องการทราบ(ถ้ามี) 
๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๘ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๙ บททวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑.๑๐ วิธีด าเนินการวิจัย 
๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๑.๑๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๑๓ โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๑.๑๕ ประวัติผู้วิจัย 

     ๒. ผู้สมัครเข้าสอบต้องผ่านการสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาก าหนด  และต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าหนดให้การรับรอง  ซึ่งผล
การทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการทดสอบ โดยมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่ง ดังนี้  

   (๑) ผลสอบ MCU-GET    ไม่ต่ ากว่า     ๒๔๐   คะแนน 
    (๒) ผลสอบ TOEFL Paper Based    ไม่ต่ ากว่า    ๕๕๐   คะแนน 
    (๓) ผลสอบ TOEFL Computer Based   ไม่ต่ ากว่า    ๒๑๓   คะแนน 
   (๔) ผลสอบ TOEFL Internet Based    ไม่ต่ ากว่า    ๗๙  คะแนน 
   (๕) ผลสอบ IELTS   ไม่ต่ ากว่า    ๕๕   คะแนน 
   (๖) ผลสอบ CU-TEP   ไม่ต่ ากว่า    ๗๐   คะแนน 
   (๗) ผลสอบ TU-GET   ไม่ต่ ากว่า    ๖๐๐   คะแนน 
   ทั้งนี้ เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจะต้องสมัครเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๕ และ MCU ๐๐๖ ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาได้ 

      ๓. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อ  ๑ มีความรู้และ
ความสามารถด้านอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 

   ๔. ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่
หลักสูตรก าหนด 
 



๑๔ 

๒.๕ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๖ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาไม่เพียงพอ จัดรายวิชาบังคับและเอกแบบไม่นับหน่วยกิต 

ทักษะด้านการบูรณาการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ด้านสันติศึกษา 

จัดรายวิชาเลือกในด้านที่เก่ียวข้องตามความสนใจและ
ความถนัดของนิสิตเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจัยเพ่ิมเติม
ตามความสนใจและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ร วมทั้ ง เ ป็ นผู้ ช่ ว ย วิ จั ย ของอาจารย์ ใ นการท า
โครงการวิจัยต่างๆ 

ปัญหาการปรับตัวส าหรับการเรียนในระดับที่
สูงขึ้น เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและ
การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการเขียนบทความวิชาการภาษา 
อังกฤษ 

เสริมความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการและ
สนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในเวทีสากล 

* ทั้งนี ้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก 
๒.๗ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
  ๒.๗.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑ 

ระดับชั้นปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 

 ๒.๗.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒ 
ระดับชั้นปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปีที่ ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 

๒.๗.๒ แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ 
ระดับชัน้ปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 



๑๕ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวมจ านวนนิสิต ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 

๒.๘ งบประมาณตามแผน 
๒.๘.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) ตัวอย่างแผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ เฉพาะรุ่นที่ ๑ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
(เหมาจ่ายค่าเทอม) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(๑๒๐,๐๐๐ X ๓๐) 

๒,๙๘๕,๐๐๐ 
(๙๙,๕๐๐ X ๓๐) 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(๘๐,๐๐๐ X ๓๐) 

ค่าลงทะเบียน 
๒๔,๐๐๐ 

(๘๐๐ X ๓๐) 
- - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - 
รวมรายรับ ๓,๖๒๔,๐๐๐ ๒,๙๘๕,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

*ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (นิสิต)  จ านวน ๙๙,๘๓๓  บาท 
๒.๘.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
 งบด าเนินการ ๑,๕๖๘,๐๐๐ ๑,๕๖๘,๐๐๐ ๑,๕๖๘,๐๐๐ ๑,๕๖๘,๐๐๐ ๑,๕๖๘,๐๐๐ 
  - ค่าตอบแทนบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุน  

๔๐๘,๐๐๐ 
 

๔๐๘,๐๐๐ 
 

๔๐๘,๐๐๐ 
 

๔๐๘,๐๐๐ 
 

๔๐๘,๐๐๐ 
 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์พิเศษ ค่าเดินทาง  
ค่าท่ีพัก 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

  - ค่าจัดซื้อหนังสือและ
วารสาร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
    - ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
    - พัฒนาบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๗๖๘,๐๐๐ ๑,๗๖๘,๐๐๐ ๑,๗๖๘,๐๐๐ ๑,๗๖๘,๐๐๐ ๑,๗๖๘,๐๐๐ 
   * หมายเหตุ มีพนักงานสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร ๒ คน   
 

๒.๙  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
        - แบบชั้นเรียน และ แบบนอกห้องเรียน 
   



๑๖ 

๒.๑๐ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
  - ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข) 
๓.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
       ๓.๑ หลักสูตร  

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 
๑) แบบ ๑.๑  ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า    ๔๘ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
๒) แบบ ๑.๒  ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า    ๗๒ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
๓) แบบ ๒.๑  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต  

           และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต รวมเป็น ๕๔ หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๓ แบบ คือ  

  ๑)  แบบ ๑.๑ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษา
อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 

           ๒) แบบ ๑.๒ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษา
อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า  ๗๒ หน่วยกิต 

          ๓)  แบบ ๒.๑ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 
๑๘ หน่วยกิต รวมเป็น ๕๔  หน่วยกิต  

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๑.๒ 
จ านวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑.หมวดวิชาบังคับ 
    ๑.๑ นับหน่วยกิต 
    ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๙) 

 
- 

(๙) 

 
๖ 
(๙) 

๒.หมวดวิชาเอก (๖) (๖) ๖  
๓.หมวดวิชาเลือก - - ๖  
๔.ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ ๗๒ ๓๖  

รวมทั้งสิ้น    ๔๘ ๗๒ ๕๔ 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (   ) นิสิตต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติ 

 
 
 
 



๑๗ 

๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
    ๑) หมวดวิชาบังคับ :  ไม่นับหน่วยกิต  ๓  รายวิชา                  จ านวน  (๙) หน่วยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ       (๓) (๑-๖-๒)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพ่ือสันติภาพ                                                    (๓) (๓-๒-๔)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
  

    ๒) หมวดวิชาเอก : ไม่นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา                      จ านวน  (๖) หน่วยกิต    
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                                                           (๓) (๓-๐-๖)               
               (Buddhist Peaceful Means)  
๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ    (๓) (๑-๗-๑) 
  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 

  ๓) ดุษฎีนิพนธ์   จ านวน ๔๘ หน่วยกิต 
 ๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                                                                            ๔๘(๐-๑๔๔-๐)                   

  (Dissertation) 
๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๒ 

     ๑) หมวดวิชาบังคับ :  ไม่นับหน่วยกิต  ๓  รายวิชา                  จ านวน  (๙) หน่วยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
๘๑๑ ๒๐๒   ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ       (๓) (๑-๖-๒)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
๘๑๑ ๑๐๔   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพ่ือสันติภาพ                                                    (๓) (๓-๒-๔)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
  

    ๒) หมวดวิชาเอก : ไม่นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา                      จ านวน  (๖) หน่วยกิต    
๘๑๑ ๑๐๓   พุทธสันติวิธี                                                                                (๓) (๓-๐-๖)               
                (Buddhist Peaceful Means)  
๘๑๑ ๔๑๖   สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ       (๓) (๑-๗-๑) 
   (Mindfulness for Peace Engineer) 
 
               ๓) ดุษฎีนิพนธ ์  จ านวน ๗๒ หน่วยกิต 
 ๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                                                                             ๗๒ (๐-๒๑๖-๐)                   



๑๘ 

 (Dissertation) 
 

๓.๑.๔ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ  ๒.๑    
    ๑) หมวดวิชาบังคับ    จ านวน ๕ รายวิชา  เป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา 
ประกอบด้วย 
               ๑.๑) หมวดวิชาบังคับ : นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒ รายวิชา         จ านวน ๖  หน่วยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา      ๓ (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ       ๓ (๑-๖-๒)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 
                ๑.๒) หมวดวิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๓ รายวิชา         จ านวน (๙)  หน่วยกิต 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพ่ือสันติภาพ                                                    (๓) (๓-๒-๔)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
๘๑๑ ๒๐๘   กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี         (๓) (๑-๘-๐) 
                (Process for Peacebuilding in Society by Buddhist Peaceful Means) 
๘๑๑ ๓๐๙   ปฏิบัติการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี             (๓) (๐-๙-๐) 
                (Practice for Peacebuilding in Society by Buddhist Peaceful Means) 

     ๒) หมวดวิชาเอก : นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒ รายวิชา                      จ านวน ๖ หน่วยกิต     
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                                                                 ๓ (๓-๐-๖)               
               (Buddhist Peaceful Means) 
๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ    ๓ (๑-๗-๑) 
   (Mindfulness for Peace Engineer) 
 ๓) หมวดวิชาเลือก : นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒ รายวิชา           จ านวน ๖  หน่วยกิต 
๘๑๑ ๒๐๗  พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข               ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhism and Peacebuilding in Society) 
๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ                                                              ๓ (๓-๐-๖)                   
               (Buddhadharma for Peace) 
๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา       ๓ (๑-๗-๑)     
               (Insight Dialogue Meditation) 
๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม      ๓ (๓-๐-๖) 
                (Seminar on Peace and Social Justice) 
๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข                                  ๓ (๑-๗-๑) 
 (Process of Mediation for  Peacebuilding in Society)    
                  



๑๙ 

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน     ๓ (๓-๐-๖) 
               (Seminar on Peace and Human Rights) 
๘๑๑ ๔๑๔  สันติวัฒนธรรม                      ๓ (๓-๐-๖) 
               (Culture of Peace) 
๘๑๑ ๔๑๗  พระพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน    ๓ (๓-๐-๖) 
               (Buddhism and Sustainable Development Goals) 

     ๔) ดุษฎีนิพนธ์   จ านวน ๓๖ หน่วยกิต                             
 ๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์                                                                              ๓๖(๐-๑๐๘-๐)  
                (Dissertation)  
ความอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจ าวิชา 

๑. รหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก   
มีความหมาย ดังนี้ 

๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

  ๒. หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกติ ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ การปฏิบัติ ๒ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

๓.๑.๕ แผนการศึกษา   
  ๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 

ชั้นปีที๑่ ภาคการศึกษาที่ ๑  
 

ภาค
การศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับสันติศึกษา  
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันตภิาพ 
                                                  
วิชาเอก 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธ ี    
๘๑๑ ๔๑๖  สตสิ าหรับวิศวกรสันติภาพ      
 
วิชาเลือก  - 

 
(๓) 
(๓) 
 
 

(๓)  
(๓) 
 
- 

 
๓ 
๑ 
 
 

๓ 
๑ 
 
- 

 
๐ 
๖ 
 
 

๐  
๗ 
 
- 

 
๖ 
๒ 
 
 

๖  
๑ 
 
- 

 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

 
 

ชั้นปีที๑่ ภาคการศึกษาที่ ๒  
 

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ   

๘๑๑ ๑๐๔ ระเบยีบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ 
      
วิชาเอก     - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์
 

 
 (๓) 

 
- 
- 
 

๙ 

 
๓ 
 
- 
- 
 
 

 
๒ 
 
- 
- 
 
 

 
๔ 
 
- 
- 
 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 
 
 
 



๒๑ 

ชั้นปีที๒่ ภาคการศึกษาที่ ๑  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ  - 
วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๙ 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ชั้นปีที๒่ ภาคการศึกษาที่ ๒  

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ  - 

วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๑๒ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ชั้นปีที๓่ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ   - 
วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๑๒ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 
 



๒๒ 

ชั้นปีที๓่ ภาคการศึกษาที่ ๒  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ   - 
วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 
 
 

 
  ๓.๑.๕.๒  แผนการศึกษา แบบ ๑.๒ 

ชั้นปีที๑่ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ภาค
การศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับสันติศึกษา  
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันตภิาพ 
                                                  
วิชาเอก 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธ ี    
๘๑๑ ๔๑๖  สตสิ าหรับวิศวกรสันติภาพ      
 
วิชาเลือก  - 

 
(๓) 
(๓) 
 
 

(๓)  
(๓) 
 
- 

 
๓ 
๑ 
 
 

๓ 
๑ 
 
- 

 
๐ 
๖ 
 
 

๐  
๗ 
 
- 

 
๖ 
๒ 
 
 

๖  
๑ 
 
- 

 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

ชั้นปีที๑่ ภาคการศึกษาที่ ๒  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ   
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบยีบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ 
      
วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ 
 

 
 (๓) 

 
- 
- 
 

๑๒ 

 
๓ 
 
- 
- 
 
 

 
๒ 
 
- 
- 
 
 

 
๔ 
 
- 
- 
 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

 
ชั้นปีที๒่ ภาคการศึกษาที่ ๑   

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๓ วิชาบังคับ   - 

วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๑๕ 

 
 
 

 

 
 

 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ชั้นปีที๒่ ภาคการศึกษาที่ ๒   

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ   - 

วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๑๕ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 



๒๔ 

ชั้นปีที๓่ ภาคการศึกษาที่ ๑   
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ  - 
วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๑๕ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ชั้นปีที๓่ ภาคการศึกษาที่ ๒   
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ  - 
วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

- 
- 
- 
 

๑๕ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

๓.๑.๕.๓ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 
ชั้นปีที๑่ ภาคการศึกษาที่ ๑   

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับสันติศึกษา  
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันตภิาพ  
                                               
วิชาเอก 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี             
๘๑๑ ๔๑๖  สตสิ าหรับวิศวกรสันติภาพ 
 
วิชาเลือก 
- 

 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 
๑ 
 
 

๓ 
๑ 

 
๐ 
๖ 
 
 

๐ 
๗ 

 
๖ 
๒ 
 
 

๖ 
๑ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ชั้นปีที๑่ ภาคการศึกษาที่ ๒   
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบยีบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ   
 
วิชาเอก 
๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการเสริมสรา้งสังคมสันตสิุขโดย 
               พุทธสันติวิธี 
๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดย  
                พุทธสันติวิธ ี
 
วิชาเลือก  
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
 
ดุษฎีนิพนธ ์
- 

 
(๓) 
 
 

(๓) 
 

(๓) 
 
 
 

๓ 

 
๓ 
 
 

๑ 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒ 
 
 

๘ 
 

๙ 
 
 
 
 

 
๔ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๓    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    

 



๒๖ 

ชั้นปีที๒่ ภาคการศึกษาที่ ๑   
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

 
- 
 
- 
 

๓ 
 
 

๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ชั้นปีที๒่ ภาคการศึกษาที่ ๒   
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๔ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

 
- 
 
- 
 
- 
 

๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 

ชั้นปีที๓่ ภาคการศึกษาที่ ๑   
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์
 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ชั้นปีที๓่ ภาคการศึกษาที่ ๒   
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ ์
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์

 
- 
 
- 
 
- 
 

๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา 
         (ดูจากภาคผนวก ก) 

 
 
 
 
 



๒๘ 

๓.๒ ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิ 
๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นาสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย ์

พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส 
(นิธิบุญยากร), ดร.** 
๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖๗๒๘ 

-พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
-ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
-พธ.บ. (ปรัชญา) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  
(พันธพัฒน์), ดร.** 
๓๓๓๐๑๐๐๖๕๔๗๑๓ 

-พธ.ด. (สันติศึกษา) 
-พธ.ม. (สันติศึกษา) 
-พธ.บ. (จริยศึกษา) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๖๑ 
๒๕๕๙ 
๒๕๕๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.ขันทอง   
วัฒนะประดิษฐ*์* 
๓๑๐๑๘๐๑๑๑๙๗๗๙ 
 

-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  
-ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) 
-บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
 
-มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 

 
๒๕๓๗ 

ศาสตราจารย ์ พระพรหมบณัฑติ (ประยรู 
ธมฺมจิตฺโต /มีฤกษ์) ดร.* 
๓๑๐๒๒๐๑๗๓๖๕๓๑ 

-Ph.D. (philosophy) 
-M.A.  (philosophy) 
-พธ.บ.(ปรัชญา) 

-University of Delhi, India 
-University of Delhi, India 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๒๙ 
๒๕๒๓ 
๒๕๒๑ 

ศาสตราจารย ์ พระราชปรยิัติกวี (สมจินต์ 
สมฺมาปญฺโญ) วันจันทร์
ดร.* 
๕๓๑๑๐๐๐๐๗๕๖๘๙ 

-Ph.D. (Pali&Buddhist 
Studies)  
-พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
-ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

-Banaras  Hindu University, India 
 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช  

๒๕๓๗ 
 

๒๕๓๒ 
๒๕๓๒ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พระมหาดวงเด่น  
ฐิตญาโณ (ตุนนิ), ดร.*  
๓๔๗๐๘๐๐๒๙๑๕๐๗ 

-พธ.ด. (ปรัชญา)  
-พธ.ม. (ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์ พระมหาวีระศักดิ์  
อภินนฺทเวที (แสงพงษ์ ) ,
ดร.* 
๑๓๓๐๕๐๐๑๕๘๓๖๙ 

-พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)    
-พธ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
-พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๖๑ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ 

อาจารย ์ ดร.สุวรรณี ฮ้อแสงชัย* 
๓๑๐๐๘๐๐๔๐๖๗๘๑ 

-พธ.ด. (สันติศึกษา) 
-บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)  
-กศ .บ . ( วิ ท ยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

๒๕๖๑ 
๒๕๔๖ 
๒๕๓๓ 

 

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร,  * อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
  เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
 



๒๙ 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 -ไม่มี 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัยหรือดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ 
       หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๑ 
        การท าวิจัยในสาขาวิชาสันติศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการสร้างสันติภาพ การสร้างความปรองดองและ
ความสมานฉันท์ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้  การ
ประยุกต์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการความรู้ด้าน
สันติวิธีบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนาและวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่  ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนให้
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และต้องมีการน าเสนอผล
วิทยานิพนธ์ และต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน  ทั้งนี้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุมในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู ้และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นระบบและมีหลักการ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการพัฒนางานสร้างสันติภาพ ในสาขาวิชา
ต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่า
พึงพอใจ 
 ๕.๓  ช่วงเวลา 
             ๕.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้    
โดยไม่นับหน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๔๘ หน่วยกิต  โดยใช้
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นต้น
ไป 
    ๕.๓.๒ นิสิตแบบ ๑.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๗๒ หน่วยกิต  โดยใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป 
                ๕.๓.๓ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญา
โท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต รวมเป็น 
๕๔ หน่วยกิต  และมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับเฉลี่ย



๓๐ 

สะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  และท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับ
จากวันลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ โดยท าวิจัยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ เป็นต้นไป 
   ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 

  แบบ ๑.๑  ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า     ๔๘ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
 แบบ ๑.๒  ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า    ๗๒ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
 แบบ ๒.๑  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า    ๓๖ หน่วยกิต  
    และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต รวมเป็น ๕๔ หน่วยกิต 
๕.๕ การเตรียมการ 
     ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมในแต่

ละปีการศึกษาให้พร้อมที่ท างาน 
     ๕.๕.๒ เตรียมคณาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์   
     ๕.๕.๓ อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     ๕.๕.๔ หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนาส าหรับนิสิต นิสิตเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้านสันติ

ศึกษา การจัดการความขัดแย้ง ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการท าวิจัยด้านสันติศึกษา 

     ๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน แต่ไม่เกิน ๓ ท่าน 
     ๕.๕.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดเตรียม              

โครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ และการประเมินผล
กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
     ๕.๖.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ 
คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ให้มีกรรมการอย่างน้อย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

                ๕.๖.๒ แบบ ๑.๑ และ ๑.๒  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
            ๕.๖.๓ แบบ ๒.๑  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น



๓๑ 

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

                  ๕.๖.๔ ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบในการตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้ว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินให้นิสิตออกจากห้อง
สอบ 

      ๕.๖.๕  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง 
      ๕.๖.๖  หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์มีมติให้แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  นิสิตต้อง

แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส่งดุษฎีนิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลา
การส่งดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้ใน
ระยะเวลา ๖ เดือน  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์อาจสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย
กรณี   

      ๕.๖.๗  ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ท าการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์โดยก าหนดเป็น ๔ 
ระดับ  ดังนี้ 

   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)     A 
   ดี  (Good)     B+ 
   ผ่าน  (Passed)      B 
   ตก  (Failed)     F 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๑๔ (ภาคผนวก ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑. เป็นวิศวกรสันติภาพที่สามารถฝึกพัฒนาตนเอง
ให้มีสติตื่นรู้ รู้เท่าทันอารมณ์ และจิตใจ มีขันติที่
สามารถอดทนต่อการเรียนรู้ ยอมเปิดใจรับฟัง
ผู้อ่ืนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีสันติภายใน ที่สะท้อนความสุข สงบ 
เย็น พร้อมเผชิญกับสภาพปัญหาความขัดแย้ง 
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในยุคดิจิทัล ด้วยความรู้ ตื่น และเบิกบาน           
๒. เป็นวิศวกรสันติภาพที่มีความรอบรู้ และเข้าใจ
ศาสตร์สันติศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี 
และการปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแย้ง สงคราม
ความรุนแรง สันติวิธี และสันติภาพ สามารถ
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ กับสันติศึกษา เพ่ือสร้าง
สันตินวัตกรรมผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเอ้ือ
ต่อการเสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในชุมชน
และสังคม  
๓.  เป็นวิศวกรสันติภาพนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะ
ในการเป็นผู้น ากระบวนการสร้างสันติภาพ และมี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจใฝ่สันติ มีเทคนิคการสื่อสารเพ่ือ
สันติ สร้างการมีส่วนร่วม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
การ เส ริ มสร้ า งความสั ม พันธ์  และการจั ด
กระบวนการกลุ่มเ พ่ือป้องกัน แก้ไขเยียวยา 
เสริมสร้างสันติภาพ และรักษาสันติภาพให้เกิด
ความยั่งยืนในชุมชน และสังคม  
 

๑. จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้น า
ด้านการเป็นผู้น าด้านสันติภาพ  ถอดบทเรียนจาก
บุคคลต้นแบบ เหตุการณ์ เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า 

๒. ฝึกปฏิบัติมุ่งเน้นให้เกิดภาวะผู้น าและจิตวิญญาณที่
เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  จัดกิจกรรมการ
พัฒนาสันติภายในตนและส่งเสริมเป็นผู้น าพาสังคมให้
เกิดสันติสุข  

๓ .  พัฒนาและส่ ง เ สริ ม  ให้ เ กิ ดกา รตระหนั กถึ ง
ความส าคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมให้เข้าถึง
สันติภาพและสันติสุข ด้วยกระบวนการเครื่องมือความรู้
ด้านสันติวิธีและพุทธสันติวิธีในพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตร์ต่างๆ  
๔. จัดกระบวนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ บริหาร  ผู้ น า
นักพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ  จาก
ตัวแทนเครือข่ายในนอกประเทศ ศูนย์อบรมไกล่เกลี่ย 
จากนักสันติวิธี  หน่วยงานหรือองค์กรด้านสันติภาพ  
๕.ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกให้นิสิตเน้นการคิดวิเคราะห์ 
รับฟังผู้อ่ืนด้วยหัวใจกรุณาและเมตตา สามารถรับฟัง
ความเห็นต่างๆ และมี อิสรภาพในการน าเสนอ
ความเห็นของตนเองด้วยความเอ้ืออาทร  

๖. ฝึกฝนการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยการใช้เครื่องมือ
พัฒนาจิตเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือให้เกิดปัญญา  มีการ
สอดแทรกเรื่องการแต่งกายการเข้าสังคม การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้  ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและการท าการวิจัย 

๗.จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการท าผ่าน
โครงการวิจัยต่างๆ ในรายวิชาที่สนใจและจัดหา



๓๓ 

ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านนั้นๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

๘.จัดท าโครงการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน โดยน าองค์ความรู้ด้านสันติภาพไปบูรณาการใช้
ในการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างสาธารณประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม 

๙.จัดอบรมฝึกการเขียนงานวิจัยและบทความที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ตามหลักวิชาการ  

๑๐.สนับสนุนให้นิสิตพัฒนาตนในการน าเสนอผลงาน
ผ่านเวทีวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ มีทักษะในการ
พูดและการน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 

 
๒. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  นิสิตชั้นปีที่ ๑ เมื่อสิ้นปีการศึกษาปีที่ ๑ นิสิตสามารถฝึกพัฒนาตนเองให้มีสติตื่นรู้ รู้เท่าทันอารมณ์ 
และจิตใจ มีขันติที่สามารถอดทนต่อการเรียนรู้ ยอมเปิดใจรับฟังผู้อ่ืนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสันติภายใน ที่สะท้อนความสุข สงบ เย็น พร้อม
เผชิญกับสภาพปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ด้วยความรู้  
ตื่น และเบิกบาน            
  นิสิตชั้นปีที่ ๒ เมื่อสิ้นปีการศึกษาปีที่ ๒ นิสิตมีความรอบรู้ และเข้าใจศาสตร์สันติศึกษาอย่างลึกซึ้ง     
ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการเก่ียวกับความขัดแย้ง สงครามความรุนแรง สันติวิธี และสันติภาพ สามารถ
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ กบัสันติศึกษา เพ่ือสร้างสันตินวัตกรรมผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเอ้ือต่อการเสริมสร้าง
สันติภาพอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคม 
  นิสิตชั้นปีที่ ๓ เมื่อสิ้นปีการศึกษาปีที่ ๓ นิสิตเป็นนักวิศวกรสันติภาพ เป็นนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะใน
การเป็นผู้น ากระบวนการสร้างสันติภาพ เป็นนักวิจัยด้านสันติภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
เครื่องมือเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใฝ่สันติ   มีเทคนิคการสื่อสารเพ่ือสันติ สร้างการมีส่วนร่วม การไกล่เกลี่ย         
ข้อพิพาท การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการจัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือป้องกัน แก้ไขเยียวยา เสริ มสร้าง
สันติภาพ และรักษาสันติภาพให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน และสังคม  
 
๓. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                  ๓.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
                     ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน
อย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านสันติศึกษา 



๓๔ 

                     ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐาน ความรู้ ทางด้าน
สันติภาพในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
                     ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่  
ท างาน และชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
                     ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น  
                ๓.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
         ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคม และในการวิจัย 
   ๓.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
                     ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จและ
ส่งงานตามก าหนด 
                     ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
                     ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
                     ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ แบบ
วัดผล 
                     ๕. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต และ
ประเมินจากผู้ปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
 
  ๓.๒  ด้านความรู้  
   ๓.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา
สันติศึกษา 
      ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ใน
สาขาวิชาสันติศึกษา 
      ๓. ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อ
สังคม    



๓๕ 

   ๓.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      ๑.จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ใน
เชิงลึกผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้น
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง   เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบ
ค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
      ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูล
จากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
      ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
      ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
      ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์ 
      ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
   ๓.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
   ๑. การทดสอบย่อย 
   ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
   ๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม 
   ๔. การน าเสนอผลงาน 
   ๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
   ๖. การสอบประมวลความรู้ 
   ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ 
    ๘. การสอบวิทยานิพนธ์ 
 
  ๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๓.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากสันติวิธี 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ  ที่
สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาที่ศึกษาใน
ขั้นสูง 
                    ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ  การ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสันติศึกษา ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 



๓๖ 

   ๓.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
                    ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
                    ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  
                     ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น                  
ให้เกิดการเรียนรู้ 
   ๓.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
    ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 
   ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การน าเสนอผลงาน 
   ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 
 
  ๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๓.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    ๑. มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษา เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางด้าน
วิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม 
                    ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษา เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
                    ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่
ซับซ้อน 
   ๓.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 
                     เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
                     ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
                     ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย 
                     ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
                     ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
                     ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
 



๓๗ 

    ๓.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ   
                     ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
                     ๑. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน  
การสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     ๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
                     ๓. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ 
ผลงานการท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
 
  ๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๓.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                    ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหาเชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านสันติศึกษาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
                    ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด   การ
อ่านการฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึง
ชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
                    ๓.  สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์                    
หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทาง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
    ๓.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
                    ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ หน่วย
กิต ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ค้นคว้าและน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                    ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร  และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย 
                    ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้ และการท างานวิจัย 
    ๓.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 



๓๘ 

                     ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริง 
                     ๒. การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
 
๔. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้  จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
             แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผล
การเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
              ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่าง
ผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านสันติศึกษา 
              ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางสันติศึกษา
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
              ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
              ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
   ๔.๒  ด้านความรู้ 
              ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาสันติ
ศึกษา 
              ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ใน
สาขาวิชาสันติศึกษา        
              ๓. ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป                
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
              ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่า              
ต่อสังคม 
   ๔.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 
              ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิ เคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
              ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากสันติวิธี 
              ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวม
ไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีศึกษาในขั้นสูง 
              ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านสันติศึกษาใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 



๓๙ 

     ๔.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              ๑. มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษา  เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม 
              ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษาเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
              ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่
ซับซ้อน 
    ๔.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยเฉพาะ
ทางด้านสันติศึกษาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
              ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน
การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึง
ชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
              ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครง การ
ค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 



๔๐ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห ์
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หลักสูตรแบบ  ๑.๑                    

๑) หมวดวิชาบังคับ:  ไม่นับหน่วยกิต  ๓ รายวิชา จ านวน (๙)  หน่วยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา                    

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ                    

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธวีิจัยชัน้สูงเพ่ือสันติภาพ                    

๒) หมวดวิชาเอก : ไม่นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา   จ านวน (๖) หน่วยกิต                     

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                    

๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                    

๓) ดุษฎีนิพนธ์                            จ านวน ๔๘ หน่วยกิต                    

๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                    

 



๔๑ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห ์
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หลักสูตรแบบ  ๑.๒                    

๑) หมวดวิชาบังคับ:  ไม่นับหน่วยกิต  ๓ รายวิชา จ านวน (๙)  หน่วยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา                    

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ                    

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธวีิจัยชัน้สูงเพ่ือสันติภาพ                    

๒) หมวดวิชาเอก : ไม่นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา   จ านวน (๖) หน่วยกิต                     

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                    

๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                    

๓) ดุษฎีนิพนธ์                            จ านวน ๗๒ หน่วยกิต                    

๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                    

 



๔๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห ์
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หลักสูตรแบบ  ๒.๑                    

๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหน่วยกิต   ๒ รายวิชา  จ านวน ๖  หน่วยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา                    

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ                    

๒) หมวดวิชาบังคับ:ไม่นับหน่วยกิต ๓ รายวิชา  จ านวน (๙) หน่วยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชัน้สูงเพ่ือสันติภาพ                         

๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี                    

๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี                    

๓) หมวดวิชาเอก: นับหน่วยกิต ๒ รายวิชา  จ านวน ๖ หน่วยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                    

๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                    



๔๓ 

๔) หมวดวิชาเลือก: ไม่นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา  จ านวน (๖) หน่วยกิต                    

๘๑๑ ๒๐๗  พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข                      

๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ                    

๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา                    

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม                     

๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข                    

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                    

๘๑๑ ๔๑๔  สันติวัฒนธรรม                         

๘๑๑ ๔๑๗  พระพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                    

๕) ดุษฎีนิพนธ์    จ านวน ๓๖ หน่วยกิต                    

๘๐๐ ๒๐๐   ดุษฎีนิพนธ์                    

 
  
 
 
 
 



๔๔ 

๔.ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
นิสิตชั้นปีที่ ๑ เมื่อสิ้นปีการศึกษาปีที่ ๑ นิสิตสามารถฝึกพัฒนาตนเองให้มีสติตื่นรู้ รู้เท่าทันอารมณ์ และจิตใจ 
มีขันติที่สามารถอดทนต่อการเรียนรู้ ยอมเปิดใจรับฟังผู้อื่นด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสันติภายใน ที่สะท้อนความสุข สงบ เย็น พร้อมเผชิญกับ
สภาพปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ด้วยความรู้ ตื่น 
และเบิกบาน 
นิสิตชั้นปีที่ 2 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปีที่ 2 นิสิตมีความรอบรู้ และเข้าใจศาสตร์สันติศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี และการปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแย้ง สงครามความรุนแรง สันติวิธี และสันติภาพ สามารถบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ กับสันติศึกษา เพ่ือสร้างสันตินวัตกรรมผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเอ้ือต่อการเสริมสร้าง
สันติภาพอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคม 
นิสิตชั้นปีที่ 3 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปีที่ 3 นิสิตเป็นนักวิศวกรสันติภาพ เป็นนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะในการเป็น
ผู้น ากระบวนการสร้างสันติภาพ เป็นนักวิจัยด้านสันติภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจใฝ่สันติ มีเทคนิคการสื่อสารเพ่ือสันติ สร้างการมีส่วนร่วม การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ และการจัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือป้องกัน แก้ไขเยียวยา เสริมสร้างสันติภาพ และ
รักษาสันติภาพให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

๕.๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๑  (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไว้ดังนี้ 
 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 
ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ๕.๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดข้ึนเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา เป็นอย่างน้อย 

๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าดุษฎีนิพนธ์ 

จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการ
ออกข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๒.๒.๑ ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิตประเมินจากการได้งานท าตรงตามสาขาหรือใน
สาขาที่เก่ียวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

  ๕.๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
  ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่

ใช้ในการประกอบอาชีพพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

  ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มี
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  



๔๖ 

  ๕.๒.๒.๕ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และ
การปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

   ๕.๒.๒.๖ ผลงานของนิสิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
   -   จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
   -   จ านวนสิทธิบัตร 
   -   จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

    -   จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 
๕.๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   แบบ ๑.๑  และ แบบ ๑.๒ 
   ๑) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) ใน ๓ หมวดวิชา         
คือ   ๑) หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี  ๒) หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย  และ  ๓) หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์       
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
                     ๒) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง 
   ๓) ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ สอบผ่าน MCU-GET 
หรือ ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๕ และ MCU ๐๐๖ จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๔) นิสิตต้องเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ     
  ๕) นิสิตต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรวมสะสมจ านวน ๔๕ วัน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (ภาคผนวก ข)  จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาได้ 
      
   แบบ ๒.๑ 
  ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
                  ๒) สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใน ๓ หมวดวิชา  คือ                         
๑) หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี  ๒) หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย  และ  ๓) หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์ เพ่ือเป็น
ผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ  



๔๗ 

ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  ๓) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ๑  เรื่อง  
  ๔) ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ สอบผ่าน MCU-GET 
หรือ ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๕ และ MCU ๐๐๖ จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕) นิสิตต้องเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ     
  ๖) นิสิตต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรวมสะสมจ านวน ๔๕ วัน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(ภาคผนวก ข)  จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๖.๑ การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 

-  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
-  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
-  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ และมีอาจารย์อาวุโสเป็น

อาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
สาขาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนและมีการประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 
๖.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
       ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
 
 
                ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ ใหม่ โดย
การสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
                        - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
                      - ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ และส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอน
และเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 

 
 
 
 



๔๙ 

หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๗.๑ การก ากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 
             - จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            - จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
            - มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
            - ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
            - จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
 
 
 
๗.๒ บัณฑิต 
              - มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
              - มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
๗.๓ นิสิต 
             - มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของ



๕๐ 

นิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน                 
มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
            - ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตร                 
มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมี
การประเมินผลติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษา
หรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จ
การศึกษา 
            - มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะ  
            - มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
            - มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 
๗.๔ คณาจารย์ 
              - มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสันติศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง โดยมีระบบ                   
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับ
สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
            - มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
            - มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการก ากับ
ควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 



๕๑ 

 
๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
            - มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้
มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิด
รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิต
และตลาดแรงงาน  
            - มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
            - มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มี
กลไกในการน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน   
            - มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพน ธ์ 
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา 
            - มีกระบวนการในประเมินผู้ เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
            - มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
 
 
๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
            - มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
๗.๗ ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indication) 



๕๒ 

            มีการวางแผนติดตาม ควบคุมให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินการงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่๑ ปีที ่๒ ปีที ่๓ ปีที ่๔ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

๔. จัดท า รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

  
 

 
 

 
 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

 
 



๕๓ 

หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    ๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
ค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้นิสิตได้มีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ด าเนินการด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานวิชาการ เพ่ือสอบถามและสัมภาษณ์ในประเด็นที่
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของดุษฎีบัณฑิตจากกลุ่มเป้าหมายดังนี้  

๘.๒.๑ นิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่  
๘.๒.๒ นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา  
๘.๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 
 
 
 

๘.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา 



๕๔ 

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตอยู่เสมอ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสนัติศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

 
๑. หมวดวิชาบังคับ   
  ๑.๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหน่วยกิต   ๒ รายวิชา   จ านวน ๖ หน่วยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา*                                         ๓ (๓-๐-๖) 
๘๑๑ ๑๐๑ Concepts and Theories on Peace Studies*  ๓ (๓-๐-๖)  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และปรากกฎการณ์เกี่ยวกับความขัดแย้ง สงครามความรุนแรง สันติวิธี  
และสันติภาพ  ความหมาย ประเภท ลักษณะ สาเหตุ ปัจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีการป้องกัน การแก้ไขความ
ขัดแย้งและความรุนแรง   การเสริมสร้างพัฒนา และการรักษาสันติภาพ  ถอดบทเรียนจากแนวคิดและ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน และสังคมที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง รุนแรง สันติวิธี  
และสันติภาพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธี   
 Concepts, theories, and phenomena related to conflict, war, violence, peaceful 
means, and peace. Definitions, types, characteristics, causes, factors, conditions, impacts, 
conflict prevention, conflict resolution, resolution on violence. Development enhancing and 
peacekeeping. Synthesizing lessons from concepts and historical events of individuals, 
communities, organizations, institutes, and societies related to conflict, violence, peaceful 
means, and peace from eastern and western perspectives as well as Buddhist peaceful 
means. 
 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ*  ๓ (๑-๖-๒)      
๘๑๑ ๒๐๒ Leadership and Skills in Peacebuilding* ๓ (๑-๖-๒)  
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการสร้างสันติ หลักการ กระบวนการ วิธีการ และ
อุดมการณ์ของผู้น าสันติภาพทั้งตะวันตก  ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา  ทักษะผู้น าแห่งกระบวนกร 
ทักษะสื่อสาร ทักษะฝึกปฏิบัติการฟัง ทักษะการเป็นวิทยากร ทักษะการเป็นผู้อ านวยการ   ทักษะการอยู่
ร่วมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ผู้น าทางจิตวิญญาณ  วิชาและจรณะของผู้น า  
วิสัยทัศน์ของผู้น า  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์   การถอดบทเรียนผู้น าบุคคลส าคัญ  ทักษะการออกแบบ
และการใช้เครื่องมือในการสร้างสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง    
  Concepts and theories of leadership in peacebuilding. Principles, processes, 
methods, and ideologies of peace leaders in the West, East and Buddhism. Facilitative 
leadership skills, communication skills, listening skills, coaching skills,  facilitation skills, skills 
for coexistence in society, critical thinking skills, creative thinking skills, spiritual leader, 
knowledge and conduct of the leader, vision of the leader, relationship building skills, 
synthesizing lessons through important leaders, designing skills, and the use of tools for 
peacebuilding and conflict management. 



๕๗ 

  ๑.๒) หมวดวิชาบังคับ: ไม่นับหน่วยกิต ๓ รายวิชา        จ านวน (๙) หน่วยกิต 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงว่าเพื่อสันติภาพ*                                      (๓) (๓-๒-๔)             
๘๑๑ ๑๐๔ Advanced Research Methodology for Peace*       (๓) (๓-๒-๔) 

   ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพ่ือการสร้างสันติภาพ  มุ่งเน้นการวิจัยแบบผสาน
วิธี แบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพ้ืนที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม  การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยเพ่ือรับใช้สังคม การวิจัยสร้างองค์
ความรู้ใหม่   

 Research methodology and advanced research process for peacebuilding 
focusing on mixed-method, qualitative, and quantitative research. The action research 
design of a fieldwork, participatory action research, policy research, and experimental 
research design. Research for social service. Research for creating new body of knowledge. 

 
๘๑๑ ๒๐๘   กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี         (๓) (๑-๘-๐) 
๘๑๑ ๒๐๘ Process for Peacebuilding in Society by Buddhist Peaceful Means (๓)(๑-๘-
๐) 
    ศึกษากระบวนการในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ 
เครื่องมือเพ่ือการป้องกัน  แก้ไขเยียวยา เสริมสร้างและรักษาสันติภาพ  เช่น การฝึกอบรม การไกล่เกลี่ย การ
สร้างการมีส่วนร่วม  การรับฟังปัญหา  การแก้ไขปัญหาโดยพุทธสันติวิธี  การสร้างเวทีการแลกเปลี่ยน การ
สารเสวนา สันติสนทนา การท างานเป็นทีม การเป็นกระบวนการและกระบวนกร การสร้างพ้ืนที่ความ
ปลอดภัย การสร้างความไว้วางใจ  การมองอนาคต  การสร้างความสามัคคี โครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
การสร้างเครือข่าย 
  Processes, principles, and methods for enhancing a peaceful society. Tools for 
prevention, resolving and curing, enhancing and keeping peace i.e. training, mediation, 
creating participation, listening to problems, problem-solving by Buddhist peaceful means, 
creating sharing platform, dialogue, peace talks, teamwork, facilitation process, creating a 
safe space, trust-building, building harmony, project on enhancing a peaceful society, and 
network building.  
 
๘๑๑ ๓๐๙   ปฏิบัติการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี            (๓) (๐-๙-๐) 
๘๑๑ ๓๐๙ Practice for Peacebuilding in Society by Buddhist Peaceful Means(๓)(๐-๙-
๐) 

       จัดท าโครงการเพ่ือการป้องกัน แก้ไข เยียวยาความขัดแย้ง และพัฒนาส่งเสริมวิถีสันติภาพสู่
ชุมชน  ในลักษณะการปฏิบัติแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่  วิเคราะห์ประเด็นเหตุการณ์  สถานการณ์ปัญหาความ
ขัดแย้ง ออกแบบเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้างชุมชนและสังคมสันติสุขโดยน าหลักพุทธสันติวิธีมาเป็นกรอบใน
การศึกษาและพัฒนา การกระตุ้นให้เกิดจิตอาสาในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการจริงเพ่ือป้องกัน แก้ไขเยียวยาความ



๕๘ 

ขัดแย้ง และเสริมสร้างพร้อมทั้งรักษาสันติภาพให้เกิดสันติสุขในชุมชนและสังคม โดยการใช้ธรรมวิจัยเป็นฐาน
สร้างสันตินวัตกรรม 

 Implementing projects for preventing, resolving, and curing conflicts as well as 
developing and promoting the way of peace to the community by the problem-solving 
based on an area-based approach. Analyzing situations of conflict and designing tools for 
enhancing peaceful community and society by using the Buddhist peaceful means as a 
framework for studying and developing. Encouraging volunteer work in fieldwork and 
practical work for preventing, resolving, and curing conflict. As well as, maintaining peace in 
the community and society by using the Dhamma as a base for peaceful innovation. 

 
๒) หมวดวิชาเอก : นับหน่วยกิต  ๒  รายวิชา     จ านวน ๖ หน่วยกิต 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี*     ๓ (๓-๐-๖)             
๘๑๑ ๑๐๓    Buddhist Peaceful Means*           ๓ (๓-๐-๖) 

     ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการที่สะท้อนอัตลักษณ์พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของ
พระพุทธเจ้า พระสาวก อุบาสก และอุบาสิกาที่เป็นต้นแบบแห่งสันติภาพ  แนวทางการสร้างสันติวิธีและ
สันติภาพต่อมนุษย์และสังคม   รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนของพุทธสันติวิธี  เช่น   อธิกรณสมถะ การสร้าง
บารมี  หลักอหิงสา การไกล่เกลี่ย หลักธรรมะส าคัญที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น การจัดการความขัดแย้งผ่าน
เหตุการณ์พุทธประวัติ สถานที่ส าคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลที่น าเครื่องมือพุทธสันติ
วิธีไปใช้เพ่ือเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 Principles, concepts, and methods reflecting the identity of Buddhism. 
Synthesizing lessons acquired from the way of practice of the Buddha, disciples, laymen, 
and laywomen who are the role model of peace. Guidelines for peaceful means and peace- 
building upon humans and society. Models and processes of Buddhist peaceful means i.e. 
Settlement of Legal Processes (Adhikaraṇasamatha), Perfection (Pāramī), Non-violence 
(Ahiṁsā), Mediation, and relevant Buddhist doctrines, etc. Conflict management through the 
life of the Buddha, Buddhist events and important places, multiculturalism, caste system, 
and persons who employ Buddhist peaceful means to enhance a peaceful society. 

 
๘๑๑ ๔๑๖   สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ*  ๓ (๑-๗-๑) 
๘๑๑ ๔๑๖ Mindfulness for Peace Engineer* ๓ (๑-๗-๑) 
 ศึกษาคุณค่าและความหมายของสติ ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิงรับที่เอ้ือต่อการพัฒนาสันติภาพ
ภายในของวิศวกรสันติภาพ การใช้สติบ าบัด ปฏิบัติการพัฒนาสติเพ่ือให้เกิดสันติภายใน การใช้สติในชุมชน 
สังคม การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน การใช้สติเป็นฐานในการเป็นจิตอาสาเพ่ือดูแลเด็ก ผู้สูงวัย ผู้
เจ็บป่วย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การประนีประนอมข้อพิพาท การใช้เทคโนโลยี รวมถึงผู้น าในองค์กร
ต่างๆ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน 



๕๙ 

 Values and definitions of mindfulness, both proactive and reactive mindfulness 
complying with the development of inner peace for peace engineers. The use of 
mindfulness in therapy, mindfulness for inner peace, the use of mindfulness in community 
and society, mindfulness-based learning, concentration-based learning, the use of 
mindfulness as a base in volunteering to take care of children, the elderly and the sick, the 
use of mindfulness for environmental conservation, mindfulness in conciliation and 
mediation, mindfulness in the use of technology, including mindful leadership for 
coexistence in society peacefully and sustainably. 
 
๓) หมวดวิชาเลือก : นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา   จ านวน  ๖  หน่วยกิต  
๘๑๑ ๒๐๗    พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข             ๓ (๓-๐-๖) 
๘๑๑ ๒๐๗ Buddhism and Peacebuilding in Society ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และบทบาทของพระพุทธศาสนากับการน าไปประยุกต์ ใช้ และการ    
บูรณาการหลักธรรมกับวิทยาการสมัยใหม่  อัตลักษณ์ ความส าคัญของพระสงฆ์และองค์กรสถาบันทาง
พระพุทธศาสนา เป็นผู้น าทั้งวิชาและจรณะในสังคมไทย และในระดับเวทีโลก   บทบาทในการพัฒนา
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม   เช่น บทบาท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ สมาคมสภาสากล
วันวิสาขบูชาโลก  และบทบาทปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีสร้างสันติสุขในสังคม  
  Concepts, principles, and roles of Buddhism and its application. The integration 
of Buddhist doctrines and modern science. Identity and importance of monks and Buddhist 
organizations/ institutes as the leaders in knowledge and conduct in Thai society and on the 
global stage. The roles in developing education, society, and environment as well as 
promoting and maintaining a good culture in the society i.e. the roles of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), International Association of Buddhist 
Universities (IABU), International Council Day of Vesak (ICDV), including the roles of 
honorable persons of Sangha universities who build peace in society.  
 
๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ                   (๓) (๓-๐-๖)   
๘๑๑ ๓๐๕ Buddhadhamma for Peace (๓) (๓-๐-๖) 
  ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพในพระไตรปิฎก  ทั้งในวินัยปิฎก อภิธรรม
ปิฎก พระสูตรตันตะปิฎก และคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่สัมพันธ์กับสันติภาพ  เหตุการณ์ 
ค าสอน และวิธีการการประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือแก้ไข การป้องกันความขัดแย้ง และการเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ให้เข้าถึงอิสรภาพทางกายภาพและจิตวิญญาณ    
   The Buddhist doctrines related to peacebuilding in the Tipiṭaka (Vinaya Piṭaka, 
Abhidhamma Piṭaka, Sutta Piṭaka, and important Buddhist scriptures). The Buddhist doctrines, 
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events, and teachings that are related to peace. The application methods as the tools for 
resolving and preventing conflicts, including enhancing human potential to access physical 
and spiritual freedom. 
 
๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา                                ๓ (๑-๗-๑)   
๘๑๑ ๔๑๐ Insight dialogue Meditation ๓ (๑-๗-๑) 
  แนวคิดรูปแบบการท าสานเสวนา  จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือสร้างสันติภาพ การสร้างความเข้าใจ
และการรับฟังความรู้ลึกอย่างมีสติ   การเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืนผ่านสติภาวนา  เชื่อมประสานความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  สังคมและสภาพแวดล้อมให้เข้าถึงสันติภาวะ  ศิลปะเพ่ือสันติภาพ ดนตรีเพ่ือสันติภาพ  การ
เปิดใจเพื่อฟ้ืนคืนดีความสัมพันธ์ การขอโทษและให้อภัยอย่างจริงใจเพ่ือสันติภาพ รวมไปถึงการสานเสวนาไป
ใช้ในการป้องกัน แก้ไขเยียวยา และสร้างสันติภาพ เพ่ือเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้เกิดสันติสุข  
  Concepts and models of dialogue. Psychology in communication for peace- 
building, building understanding and mindful listening. Learning of oneself and others 
through mindfulness meditation. Connecting and harmonizing the relationships between 
individuals, society, and the environment to access peace. Art and music for peace. Open-
mindedness for reconciling a relationship, sincere apologies and forgiveness for peace, 
including dialogue for preventing, resolving and curing, and building a peaceful life and 
society. 
 
๘๑๑ ๔๑๑    สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม     ๓ (๓-๐-๖) 
๘๑๑ ๔๑๑    Seminar on Peace and Social Justice ๓ (๓-๐-๖) 
  สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมที่ส่งเสริมการสร้างสันติภาพ โดย
วิเคราะห์ผ่านประเด็นปัญหา สถานการณ์ทางสังคม การแก้ปัญหาความขัดแย้งความยุติธรรมในเชิงโครงสร้าง 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความแตกต่างทางค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการยุติธรรมที่สังคม
พึงปรารถนาและน าพาสันติสุขให้กับสังคม ทั้งนี้นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและจัดท าโครง
ร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา 
  Seminar on concepts, theories, and processes of social justice that promote 
peacebuilding by analyzing the social issues and situations. Problem-solving on structural 
conflicts and justice, social inequality, and differences in values, beliefs, and cultures 
through a desirable process of justice by society for creating peace upon society. Students 
are to identify issues related to the subject and provide a report outline, conduct the study, 
collect and analyze the data, and present the result of the study. 
 
 
 



๖๑ 

 
๘๑๑ ๔๑๒    กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข                                   ๓ (๑-๗-๑) 
๘๑๑ ๔๑๒       Process of Mediation for  Peacebuilding in Society                    ๓ (๑-๗-๑) 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธีการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  ธรรมชาติของความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การจัดกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การจัดทาข้อตกลงและบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารกับภาษา
กายกับการไกล่เกลี่ย ทักษะเทคนิคในการเจราไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ทักษะการ
พูดและฟังอย่างตั้งใจ การตั้งค าถาม ภาษากายกับการไกล่เกลี่ย การสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธี  คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ข้อท้าทาย 
อุปสรรคในการเจรจาไกล่เกลี่ย การจัดการกับบุคคลที่ยากกับการเจรจาและ การจัดการอารมณ์ของตนเอง   
ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญา ประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จ าลอง รวมถึงศึกษา
เครื่องมือการไกล่เกลี่ยตามแนวทางพุทธสันติวิธีเพ่ือเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
       Principles, theories, methods, practices and processes of mediation according 
to the Dispute Mediation Act B.E. ๒๕๖๒. Nature of conflicts, conflict analysis, dispute 
mediation, Dispute Mediation Act, dispute resolution laws, dispute mediation processes, 
agreements and memorandum of understanding for settlement of disputes, psychology for 
communication, and physical language and mediation. Skills and techniques in dispute 
mediation such as positive communication skills, attentively speaking and listening skills, etc. 
Making questions, relationship building, and atmosphere in dispute mediation by peaceful 
means. Qualifications and ethics of the mediator, success factors, challenges and obstacles 
in negotiation and mediation, dealing with people who are difficult to negotiate, and 
emotion management. Practice in both civil and criminal dispute mediation, public issues 
through simulation modeling including studying instruments for mediation based on the 
Buddhist peaceful means for enhancing a peaceful society. 
 
๘๑๑ ๔๑๓   สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                     ๓ (๓-๐-๖) 
๘๑๑ ๔๑๓ Seminar on Peace and Human Rights  ๓ (๓-๐-๖) 
  สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการด้านสิทธิและเสรีภาพ การเคารพ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้าง เงื่อนไข กติกา 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ทางสังคมท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยศึกษาผ่าน
ประเด็นสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน ร่วมกันวิเคราะห์หลักสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ของเพ่ือนมนุษย์ และ
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และน าเสนอผลการศึกษา 



๖๒ 

  Seminar on concepts and theories of human rights and processes of rights and 
freedom. Respecting and honoring each other. Exchanging of knowledge and synthesizing 
lessons on structural systems, conditions, rules, laws, rules, regulations, various social 
contracts and agreements that are standard and accepted internationally by studying from 
the current social issues and situations. Analyzing the principles of rights and freedoms that 
fellow humans should have and promoting the development of peaceful coexistence. In 
this regard, students are to identify issues related to the subject and provide a report 
outline, conduct the study, collect and analyze the data, and present the result of the 
study. 
 
๘๑๑ ๔๑๔   สันติวัฒนธรรม                        ๓ (๓-๐-๖) 
๘๑๑ ๔๑๔ Culture of Peace   ๓ (๓-๐-๖) 
                 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการสร้างสันติวัฒนธรรม 
ผ่านมุมมองและประสบการณ์การท างานขององค์การสหประชาชาติ องค์การยูเนสโก ศาสนา และความเชื่อ
ต่างๆ ทั้งตะวันตก และตะวันออก แล้วสร้างเป็นรูปแบบจ าลองในการสร้างสันติวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคล 
ชุมชน และสังคม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
                Concepts and practices in creating the culture of peace through the 
perspectives and work experiences of the United Nations, UNESCO, religions, and both 
western and eastern beliefs. The roleplay simulation in creating the culture of peace at the 
individual, community, and social levels, in order to coexist peacefully in a multicultural 
society. 
 
๘๑๑ ๔๑๗    พระพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   ๓ (๓-๐-๖) 
๘๑๑ ๔๑๗ Buddhism and Sustainable Development Goals  ๓ (๓-๐-๖)  
  หลักการ แนวคิดพุทธวิธีเพ่ือการปองกัน แก้ไข เสริมสร้าง พัฒนาต่อยอดสันติภาพ  บูรณาการ
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งมิติในด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสันติภาพ  และ ด้านความร่วมมือ  ศึกษาวิเคราะห์ ถอดบทเรียนกิจกรรม โครงการ บุคคล 
ชุมชน สังคมต้นแบบ ที่ได้น าหลักการแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ที่สะท้อนคุณค่าและความส าคัญของเป้าหมาย
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยหลักสันติวิธีต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

  The Buddhist principles and concepts for preventing, resolving, enhancing, and 
developing peace. As well as, integrating with the sustainable development goals (SDGs) of 
the United Nations in the dimensions of society, environment, economy, peace, and 
cooperation. Studying, analyzing, and synthesizing lessons acquired from activities, projects, 
individuals, community, model society from implementing the concepts and reflecting the 
values and importance of SDGs through the peaceful means towards fellow humans and 
society. 
 
หมายเหตุ :  *  ส าหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑  และ ๑.๒  มีวิชาบังคับ  และวิชาเอก  ไม่นับหน่วยกิต  
 
๔) วิทยานิพนธ์  (Dissertation) 
๘๐๐ ๑๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๑                                                            ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)                   
๘๐๐ ๑๐๐  Dissertation  Type ๑.๑        ๔๘ (๐-๑๔๔-๐) 

   การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  
โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข การเสริมสร้างพัฒนา และการรักษาต่อยอด  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การท าวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียน
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนการสร้างสันติภาพ
และการจัดการความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

   Research on topics of interest relevant to the context of conflict, violence, 
peaceful means, and peace by focusing on preventing, resolving, enhancing and keeping 
peace. Research must produce new knowledge and have content as specified in the 
curriculum. The action research that can apply the body of knowledge acquired from 
teaching and learning to create a practicable and concrete result, as well as reflecting the 
process of creating peace and conflict management for developing society and nation 
peacefully.  
 
๘๐๐ ๑๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๒                                                             ๗๒ (๐-๒๑๖-๐)                   
๘๐๐ ๑๐๐  Dissertation  Type ๑.๒         ๗๒ (๐-๒๑๖-๐) 

   การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  
โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข การเสริมสร้างพัฒนา และการรักษาต่อยอด  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การท าวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียน
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนการสร้างสันติภาพ
และการจัดการความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

 



๖๔ 

  Research on topics of interest relevant to the context of conflict, violence, 
peaceful means, and peace by focusing on preventing, resolving, enhancing and keeping 
peace. Research must produce new knowledge and have content as specified in the 
curriculum. The action research that can apply the body of knowledge acquired from 
teaching and learning to create a practicable and concrete result, as well as reflecting the 
process of creating peace and conflict management for developing society and nation 
peacefully. 
 
๘๐๐ ๒๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๑                                                           ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)  
๘๐๐ ๒๐๐  Dissertation  Type ๒.๑ ๓๖ (๐-๑๐๘-๐) 
  การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  
โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข การเสริมสร้างพัฒนา และการรักษาต่อยอด  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การท าวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียน
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนการสร้าง
สันติภาพและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

    Research on topics of interest relevant to the context of conflict, violence, 
peaceful means, and peace by focusing on preventing, resolving, enhancing and keeping 
peace. Research must produce new knowledge and have content as specified in the 
curriculum. The action research that can apply the body of knowledge acquired from 
teaching and learning to create a practicable and concrete result, as well as reflecting the 
process of creating peace and conflict management for developing society and nation 
peacefully. 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข  
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

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

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่ส าเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ 

 ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 



๖๗ 

  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๗.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะ

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย

กิต และดุษฎีนิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น   ๔๘ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย

กิต และดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเอก    ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น   ๖๐ หน่วยกิต 
 



๖๘ 

 
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑ 

และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 

 ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไป
ค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 

ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น

จากก าหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง

แพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา

ศึกษาด้วย  ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 



๖๙ 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได ้ w  ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ 

๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักตามข้อ ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศึกษาปกติตามข้อ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
ข้อ  ๑๕  นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด

ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต  และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้น
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับผู้ลาพัก
การศึกษาทั่วไป 

 
หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ข้อ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๑๖.๑  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน

และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่
ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 

 ๑๖.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์ 

 ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมาขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

 ๑๖.๓  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 

 



๗๐ 

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 ๑๗.๒  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน

เปิดภาคการศึกษา  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๗.๓  จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ 

หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
 ๑๗.๔  นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๗.๕  นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึกษา  ตามเงื่อนไขที่

ระบุไว้ในข้อ ๑๓  หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ๑๗.๖  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง

ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
ข้อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การถอน  เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา 
 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไข  และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีที่ขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ 

วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  นิสิตจะได้รับ   w  ใน
รายวิชาที่ถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F 
ในรายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอน
ได้  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้  W  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  และหากพ้นก าหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น 

 
 
 
 
 



๗๑ 

 หมวดที่ ๔ 
         การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ข้อ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจ

ท าการวัดผลระหว่างภาคด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืนใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือ
จะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้ 

 ๒๐.๒  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของ
อาจารย์ประจ าวิชา 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ  มีผล

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

ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
 สัญลักษณ์    ผลการศึกษา 
 S (Satisfactory)    เป็นที่พอใจ 
 U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไม่ได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานการศึกษารายวิชา

นั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ 
 สัญลักษณ์    สภาพการศึกษา 
 I  (Incomplete)    ไม่สมบูรณ์ 
 SP  (Satisfactory Progress)  ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
 UP  (Unsatisfactory Progress)   ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 



๗๒ 

 W  (Withdrawn)   ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
 Au  (Audit)    ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๑.๔  การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 
        ๒๑.๔.๑ ให้ใช ้ IP (In Progress) ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง 
        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น  ๔ 

ระดับดังนี้ 
ผลการศึกษา   ระดับ 

  ดีเยี่ยม  (Excellent)  A 
  ดี  (Good)   B+ 
  ผ่าน  (Passed)  B 
  ตก (Failed)   F 
 ๒๑.๕  การให้ F  ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
  ๒๑.๕.๓  นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
  ๒๑.๕.๔  นิสิตไม่แก้ค่า  I  ตามข้อ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดท้าย 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
 ๒๑.๖  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่มิได้สอบเพราะ

ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล

การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์

ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให้  S  จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล

การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ

อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให้  U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า

ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๙  การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ

สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าดุษฎีนิพนธ์ 
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 ๒๑.๑๐  การให ้W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ข้อ ๑๙.๑.๒  และข้อ 
๑๙.๑.๓ 

๒๑.๑๑  การให ้Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๑.๑๒  การให ้ SP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และ
ผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเม่ือนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ท าการวัดผล  รายวิชาที่ได้ SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให ้UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล 

การวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้  UP  นั้น
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 

ข้อ ๒๒  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑  การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ  A, 

B, C หรือ S เท่านั้น  เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า  
B หรือ S 

 ๒๒.๒  นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก  และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  แล้วแต่กรณี 

 ๒๒.๓  ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได ้U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 

 ๒๒.๔  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับ      
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑  นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๒๓  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  

ข้อ ๒๔  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วย     
หน่วยกิตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน  และหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 

ข้อ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I  S  U  W  และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๒๔ 
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          หมวดที่ ๕ 
    การท าดุษฎีนิพนธ์ 
ข้อ ๒๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
ข้อ ๒๗  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ข้อ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์แล้ว 

ข้อ ๒๘  รูปแบบของดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๙  ดุษฎีนิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว  ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การน าดุษฎีนิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 
           หมวดที่ ๖ 
    การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๓๐  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๓  ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๔  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แต้ม 
 ๓๐.๕  ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณี

ที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U 
 ๓๐.๖  สอบผ่านการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์  และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่

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



๗๕ 

          หมวดที่  ๗ 
       ความประพฤติและวินัยนิสิต 
ข้อ ๓๒  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่

ความผิด ดังนี้ 
 ๓๒.๑  ภาคทัณฑ์ 
 ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
 ๓๒.๓  ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔  ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
 ๓๒.๕  ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ข้อ ๓๓  นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง

หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑  ชดใช้ค่าเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ

เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี 
เฉพาะกรณีที่นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้ข้อบังคบันี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒  ยังคง

ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒  เป็นต้น
ไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
    (พระสุเมธาธิบดี) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๗๖ 

 
 



๗๗ 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
          ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรอืสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ 
๔ แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้
จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ  
          ๖.๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
           ๗.๑.๓  ไม่เคยถกูลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 



๗๘ 

  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
           ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้า
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
           ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ 
แต้ม  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค 
           ๗.๒.๓ ไมเ่คยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
   ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
   ๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
   ๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
   โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการท าดุษฎีนิพนธ์ตามจ านวน
หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และ
ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



๗๙ 

  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่ก าหนดคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๕  การนับเวลาในข้อ ๑๑  ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

ค่าระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์แล้ว 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

        
      (พระธรรมสุธี) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๘๐ 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) 

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

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าดว้ยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
   ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
                                      ไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
   ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา 
           และได้ระดับ  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S  หรือ  U 
   ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
           ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓๐.๗ ดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะต้องได้รับการ 
           ตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ 
                                       ดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 
                                       วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม   
                                      (proceeding) 



๘๑ 

   ๓๐.๘ ดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องได้รับการ 
            ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ 
            ดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 
            วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ 
            (Peer - review)  และเป็นที่ยอมรับ” 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 
                  
                     (พระธรรมสุธี) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  มิถุนายน 
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



๘๓ 

 
 

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 

      พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑       
เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่  รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ านวนสี่รูปหรือคนที่  

                          อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                          ค าแนะน าของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยค าแนะน าของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจ าคณะ 



๘๔ 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หนา้ที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน   

เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
(๔) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙  ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
          
      
                                             (พระสุเมธาธิบดี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๕ 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย             

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า กฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมงการศึกษาใน

แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่

เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
      ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 
      

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 



๘๖ 

 
 
 
 

 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

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

(๑)  วางนโยบาย  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ 
วิปัสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

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

ข้อ ๔  ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานที่ 
ตามท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า  

๔๕ วัน  โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 

               
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 



๘๗ 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย          
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย
กิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
   รวมทัง้สิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 



๘๘ 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ 
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 
       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า
ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
           ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
            
         (พระราชรัตนโมลี) 
     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน  
          นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  
 เพ่ือให้การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเป็นไปตามความ
ในข้อ ๑๒.๒ (๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๑  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๑  นิสิตผู้ผ่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดให้มีการ
สอบสารนิพนธ์เพื่อวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๒  นิสิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน ๑ รูป/คน เพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ 
  ๑.๓  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๙.๓ แห่งระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาใช้
โดยอนุโลม 
  ๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ในกรณีที่ตรวจสอบ
แล้วพบว่า มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งได้และแจ้งให้นิสิต
น ากลับไปแก้ไขเพ่ือยื่นเสนอใหม่ต่อไป 
   เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว ให้นิสิต
ลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๕  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการ
วิจัยตามโครงร่างเดิม  การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิ์ที่นิสิตจะกระท าได้ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
   การขอปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ บฑ.๘ 
เพ่ือให้คณบดีลงนามอนุมัติ  
 ข้อ ๒  การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 



๙๐ 

  ๒.๑  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ (บฑ.๖) พร้อมแนบส าเนาสารนิพนธ์ที่
เรียบเรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๑ ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 
  ๒.๒  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์  (บฑ.๘) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
ศูนย์บัณฑิตศึกษาที่จัดให้มีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พร้อมกับส าเนาสารนิพนธ์ที่เรียบ
เรียงเสร็จแล้ว  จ านวน  ๔  ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  ๒.๓  รูปแบบของสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าดุษฎีนิพนธ์และสารนิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้อ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 
  ๓.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จ านวน ๓ รูป/คน 
ประกอบด้วย  
   (๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
   (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
   (๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์  ต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ประจ า
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย  ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับ 
  คุณสมบัติกรรมการผู้ตรวจสอบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามความในข้อ  ๙.๓ แห่งระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 
  ๓.๒  ขั้นตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ ให้น าความในข้อ ๑๓.๒ 
และ ๑๓.๓ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 
  ๓.๓  ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชมุตรวจสอบสารนิพนธไ์ด้ให้แจ้งต่อ
บัณฑิตวิทยาลยั พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมกีรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ รูป/คน 
 ข้อ  ๔  การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ 
  ๔.๑  ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ โดยนสิิตจะต้องด าเนนิการ
ตามขัน้ตอน ในข้อ ๑.๔ และข้อ ๒ ให้ควบทุกประการ 
  ๔.๒  ในกรณีที่นิสิตสอบผา่นให้แก้ไขตามมติและค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าสารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวทิยาลัย 
  ๔.๓  การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลาไม่เกิน 
๓๐ วัน นับตัง้แต่วันสอบจนถึงวนัส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขได้ตามก าหนดนิสิตอาจยื่นค าร้อง (บฑ.๖) 
ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอเลื่อนการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ไม่เกิน  ๑๕  วัดนับ
แต่วันที่ครบก าหนดส่ง  หากเกินก าหนดจากนี้ให้ถือว่านิสิตสอบสารนิพนธ์ไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบวัด
คุณสมบัติใหม่ตามข้อ ๔.๑ 



๙๑ 

 ข้อ ๕  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิารนิพนธ์ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ให้น าความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๖  การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
  ๖.๑  ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ครบถ้วนทุก
คน จ านวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชานั้น ๆ 
  ๖.๒  สารนิพนธ์ของนสิิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 

 
              
    (พระศรีสิทธิมุนี) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

            ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 

 
 

 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  

            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

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

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ์  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 
 
 
 



๙๓ 

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการลงทะเบียน 

 ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
  ๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่าน
การตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ตามข้ันตอน 
  ๖.๒  โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสร้างของรายงานดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าดุษฎีนิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บฑ ๘  
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  จ าวน ๖  ฉบับ ในจ านวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็น
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง ดุษฎี
นิพนธ์ด้วย 

 ๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค า
ร้อง บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



๙๔ 

 ๖.๗ เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อดุษฎีนิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 
 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกติ 
 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ภายหลังจากขึ้น

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

 ๗.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ บฑ  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ช าระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องยื่นค าร้องขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ 
วันท าการ หากเกินต้องช าระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จ านวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันท าการ 

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ซ้ าอีก 
ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

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

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 



๙๕ 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าดุษฎีนิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนขณะท าดุษฎีนิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
ข้อ ๑๐  การเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดดุษฎีนิพนธ์ ตามคู่มือการท าดุษฎี

นิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖ 
หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
จัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๑ 
เดือน 

 ๑๑.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่
ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้อง
มารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๑ เดือน  

  ๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท าดุษฎี
นิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 
 
 
 



๙๖ 

หมวดที่ ๕ 
การสอบดุษฎีนิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อ 
  (๑)  ใช้เวลาท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์   และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมดุษฎี

นิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนดุษฎีนิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมดุษฎี

นิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
  ๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์  พร้อมทั้งแนบดุษฎีนิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 
  ๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  พร้อมกับเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 



๙๗ 

  ๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบดุษฎี
นิพนธ์ได้แล้ว  ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 
  ๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ได้      
ให้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ด้วย 
 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 

 ข้อ ๑๔  การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 
  ๑๔.๑  ในการสอบดุษฎีนิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์มีมติให้แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
นิสิตต้องแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งดุษฎีนิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้อง
ด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ 
หากเกินจากก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น 
  ๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ท าการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์โดยก าหนดเป็น 
๔ ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)   F 
 ส่วนดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In progress) 
  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ในหน้าอนุมัติดุษฎีนิพนธ์  อาจกระท า
ได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อดุษฎีนิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 



๙๘ 

  ๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๕  การส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ 
เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็น
แบบไฟล์ Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิต
ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติดุษฎีนิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยดุษฎีนิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบดุษฎีนิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๕.๓  ดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการดุษฎีนิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติดุษฎีนิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ 
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบยีบนี้เรียกว่า ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 

         
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 



๑๐๐ 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต   

โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
   รวมทัง้สิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย
กิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 



๑๐๑ 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ 
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา 
       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า
ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พทุธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
                       
                  (พระราชรัตนโมลี) 
               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน  
                   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 
 
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษา
เพ่ิมเติม 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และก าหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. วิชา ๑๐๒  ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓)  (๓-๐-๖) 
    Usage of Pali I 
 ๒. วิชา ๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓)  (๓-๐-๖) 
    Usage of Pali II 
 ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ S 
หรือ U 
 นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
         ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 
 
     
            (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ  
                                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๓ 

 



๑๐๔ 

 



๑๐๕ 

 
  



๑๐๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 

 

 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), รศ.ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปัสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา   
๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.  ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. .  การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสันติภาพเพ่ือพัฒนา
กระบวนการสร้างสันติภาพในสังคมไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๖๑) : ๑๒๕๔-๑๒๖๖. 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒  (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 
: ๑-๑๖.  
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. สันติศึกษา:พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก. วารสารสันติ  
 ศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑-๙. 
    
    ๕.๓ หนังสือ/ต ารา  - 
 
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
             
     
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระปราโมทย์  วาทโกวิโท (พันธพัฒน์), ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ - 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา, จิตวิทยา 

๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย 
 - คุณธนรัฐ สะอาดเอ่ียม และ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์). การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพ
และความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๘ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – 
เมษายน  ๒๕๖๓): ๓๒๐-๓๓๒. 
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์) พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน)   พระมหาวีระศักดิ ์ 
อภินนฺทเวที (แสงพงษ์) และสุวรรณี ฮ้อแสงชัย. มนุษย์กับสันติภาพและพุทธสันติวิธี. วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒): ๔๖๙๘-๔๗๑๐. 
  - สุวรรณี ฮ้อแสงชัย พระปราโมทย์  วาทโกวิโท  และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที. มุมมอง
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี.  วารสารศิลปการจัดการ. ปีที่ ๔ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓): ๑๘๐-๑๙๒. 
  - พระปราโมทย์ วาทโกวิโท.  ธรรมะโอดี: กระบวนการพัฒนาองค์กรวิถีพุทธ.  เอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.      
ครั้งที่ ๔ (สิงหาคม ๒๕๕๙): ๕๘๒-๕๙๐. 
 

๕.๓ หนังสือ/ต ารา   - 
 

๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
   - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     
   
 

 
 



๑๐๙ 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา, จิตวิทยา 

๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย 
   - ดร.อรชร ไกรจักร และ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ . ชุมชนบางวัว : สร้างต้นกล้า 
จิตสาธารณะเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓): ๔๕-๕๕.  
   - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขใน
พ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๑): ๑๓-
๒๔. 
   - Poonsuk Masrungson, Banpot Thontiravong and Khantong Wattanapradith. Key 
Performance Indicators Related To Peace Building Process of Organizations and World 
Peace Makers. Journal of MCU Peace Studies. Vol.๗ No.๓ (May-June ๒๐๑๙): ๕๙๔-๖๐๘. 
  

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
    - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์และดร.พูนสุข มาศรังสรรค์. Ethnic Diversity and Peaceful 
Coexistence in ASEAN Community: Case Study of Thai and CLMV Student Groups in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Main Campus). วารสารสันติปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 
๕ (ฉบับพิเศษในวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐): ๔๕-๕๕.   
  - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. สันติศึกษา: มรรคาสู่วิถีพุทธ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์.  มจร ปีที่ 
๔ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๓๙-๕๑.  
 

๕.๓ หนังสือ/ต ารา  - 
 

๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
         
 



๑๑๐ 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, สันติศกึษา, สังคมศาสตร์,  รัฐศาสตร์, การศึกษา,   
   การบริหารจัดการ  
๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย  
 - พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และ พระพรหมบัณฑิต (ธมฺมจิตฺโต). องค์ประกอบ รูปแบบ และ
กระบวนการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.   ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒): ๙๒๓-๙๓๗. 
  - Khenpo Karchung, Dr.Pintong Chatnarat and Prof.Dr.Phra Brahmabanḍit (Prayoon 
Dhammacitto).  Yeshe Dorji The Founder of Bhutan’s Dragon Tradition.   The Journal of 
International Association of Buddhist Universities (JIABU). Vol. ๑๒ No. ๒ (July-December 
๒๐๑๙) : ๑-๑๓.  
     

๕.๒ บทความทางวิชาการ  
   - วริศดา พุกแก้ว และ พระพรหมบัณฑิต(ธมฺมจิตฺโต). การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลัก
พุทธสันติวิธี.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓): ๗๕๑ - 
๗๖๒. 
   ๕.๓ หนังสือ/ต ารา   
  -พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (๒๕๖๑). พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 
๑. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๑๑๖๖ หน้า.  
  -พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (๒๕๖๒). ศาสนากบัเป้าหมาย: การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs). 
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จ ากัด (มหาชน). ๔๙ หน้า  
 
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
 

     

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3_%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%95)


๑๑๑ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล  พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, สันติศึกษา, การบริหาร, สังคมวิทยา, การศึกษา  

๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย 
   - พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. การศึกษาวิเคราะห์หาแก่นธรรมจากชาดก.   วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปี

ที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑-๑๗. 
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ  
  - Prof Dr.Phrasrikhamphirayan. ASEAN Religion & Culture Management for Peaceful 
Living Together. The theme of the conference is “Intercultural relation between India and 
Vietnam”. Vietnam Buddhist Research Institute, Ho Chi  Minh City,  Vietnam, Vietnam 
Buddhist University, HCM City on ๒๓ July ๒๐๑๖: ๔๐-๔๒. 
 

๕.๓ หนังสือ/ต ารา 
  - พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (๒๕๕๙). พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย. ๔๘๐ หน้า.  

    - พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร.  (๒๕๕๙).  บูรณาการพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังบริหาร
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๙๖ หน้า. 

    - พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. (๒๕๕๙). จริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๔๔๒ หน้า. 

    - พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. (๒๕๕๙). คู่มือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธ ประโยค ป.ธ.๕.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๑๒๔ หน้า. 
 
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   
 
 
 



๑๑๒ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน), ผศ.ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปัสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา  

๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย  
    - พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป และ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ. กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาตะวันตก :บูรณาการเพ่ือความสมานฉันท์ในสังคมไทย. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ 
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๕๔-๗๐ หน้า   
   -  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. ปรัชญาความขัดแย้ง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์  
มจร.ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) : ๒๘๔-๒๙๒. 
   -  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. การบูรณาการองค์ความรู้หลักการ และวิถีปฏิบัติตามแนวทาง
ศาสนาเพ่ือการพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพ, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑): ๔๗๔-๔๘๙.      
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์)  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน)  พระมหาวีระศักดิ ์ 
อภินนฺทเวที (แสงพงษ์) และสุวรรณี ฮ้อแสงชัย. มนุษย์กับสันติภาพและพุทธสันติวิธี. วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒): ๔๖๙๘-๔๗๑๐.    
  - พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. บทบาทการเสริมสร้างสันติภาพของ ดร.อัมเบดการ์  
ตามหลักพุทธสันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับพิเศษ  (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) 
: ๒๐๙-๒๑๙.  
 
  ๕.๓ หนังสือ/ต ารา  - 
 
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     
   
 
  



๑๑๓ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ์), ดร. 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ - 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปัสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา 

๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย  
  - คุณนิเทศ สนั่นนารี และ พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ์).  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมขนของวัดและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓): ๓๖๔-๓๗๘. 
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ   
  - พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์)  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน)  พระมหาวีระศักดิ์  
อภินนฺทเวที (แสงพงษ์) และสุวรรณี ฮ้อแสงชัย.  มนุษย์กับสันติภาพและพุทธสันติวิธี. วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒): ๔๖๙๘-๔๗๑๐. 
  - สุวรรณี ฮ้อแสงชัย, พระปราโมทย์  วาทโกวิโท  และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที.  มุมมอง
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี.  วารสารศิลปการจัดการ. ปีที่ ๔ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓): ๑๘๐-๑๙๒. 
   

๕.๓ หนังสือ/ต ารา  - 
 

๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    
   
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล   ดร.สุวรรณี ฮ้อแสงชัย 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ - 

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา, การบริหาร  

๔. สังกัด-สถานที ่  สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๙-๒๕๖๓)) 

๕.๑ งานวิจัย 
 - คุณชยาภรณ์  สุขประเสริฐ  พระครูศรีปัญญาวิกรม พระมหาพจน์ สุวใจ คุณไว ชีรัมย์ และ        
คุณสุวรรณี ฮ้อแสงชัย. การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน  จังหวัดบุรีรัมย์. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน  ๒๕๖๓): ๑๒๐-๑๓๒. 
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์),  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน) , พระมหาวีระศักดิ ์ 
อภินนฺทเวที (แสงพงษ์) และสุวรรณี ฮ้อแสงชัย. มนุษย์กับสันติภาพและพุทธสันติวิธี. วารสารมหาจุฬา     
นาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒): ๔๖๙๘-๔๗๑๐. 
  - สุวรรณี ฮ้อแสงชัย, พระปราโมทย์  วาทโกวิโท  และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที. มุมมอง
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี.  วารสารศิลปการจัดการ. ปีที่ ๔ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓): ๑๘๐-๑๙๒. 
 

๕.๓ หนังสือ/ต ารา  - 
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   
    
  
 
 
 

 
 



๑๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

  ภาคผนวก ง   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสนัติศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 
 



๑๑๗ 

 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 
 
 



๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘   

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสนัติศึกษา 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาระท่ี

ปรับปรุง 
๑. หลักสูตร 
         ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 

๑) แบบ  ๑.๑  ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
๒) แบบ  ๒.๑  ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 

ตลอดหลักสูตร 
 
          ๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ  

๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท า
วิทยานิพนธ์  ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ท าวิทยานิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจ านวน ๗ รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้
ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษา
รายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชา
หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

 

๑. หลักสูตร 
        ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 
  ๑) แบบ ๑.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
 ๒) แบบ ๑.๒ ท ำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ ๗๒ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  
 ๓) แบบ ๒.๑ ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต   
                          และศึกษำรำยวิชำไม่น้อยกว่ำ  ๑๘ หน่วยกิต  
                          รวมเป็น ๕๔ หน่วยกิต 
         ๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๓ แบบ คือ  
  ๑)  แบบ ๑.๑ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
           ๒) แบบ ๑.๒ เน้นกำรวิจัยโดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ควำมรู้ใหม่ สถำบันอุดมศึกษำอำจก ำหนดให้เรียนรำยวิชำหรือท ำกิจกรรม
ทำงวิชำกำรอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ  ๗๒ หน่วยกิต 
           ๓)  แบบ ๒.๑ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่ า  ๓๖ หน่วยกิต และศึกษำรำยวิชำ ไ ม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต                         

ปรับตาม
ประกาศ
กระทรวง  

ศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิต 
ศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๘ 

โครงสร้าง
หลักสูตร 
แบบ ๑.๑ 
๔๘ น. 

แบบ ๑.๒ 
๗๒ น. 



๑๒๒ 

 

 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๑.๑ 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๒.๑ 

๑.หมวดวิชาบังคับ 
    ๑.๑ นับหน่วยกิต 
    ๒.๑ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๑๕) 

 
๖ 

(๑๕) 
๒.หมวดวิชาเอก )๖(  ๖ 
๓.หมวดวิชาเลือก - ๖ 
๔.ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔  ๕๔ 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องศึกษาโดยไม่นับหนว่ยกิต 

รวมเป็น ๕๔ หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๑.๑ 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ 

หน่วยกิต  
แบบ ๒.๑ 

๑.หมวดวิชาบังคบั 
๑.๑ นับหน่วยกิต 
๒.๑ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๙) 

 
-  

(๙) 

 
๖ 
(๙) 

๒.หมวดวิชาเอก (๖) (๖) ๖ 
๓.หมวดวิชาเลือก - - ๖ 
๔.ดุษฎีนิพนธ ์ ๔๘ ๗๒ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๗๒ ๕๔ 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

แบบ ๒.๑ 
วิทยานิพนธ์ 
๓๖ น.และ

ศึกษา 
รายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 
๑๘ น. 
รวมเป็น  
๕๔ น. 

 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสนัติศึกษา 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ สาระท่ีปรับปรุง 
รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย        : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Philosophy  Program in Peace Studies 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
                                    สาขาวิชาสันติศึกษา 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Doctor of Philosophy Program in  
                           Peace Studies 

-เพ่ิมหัวข้อรหัส
หลักสูตร เดิมไม่มี 

  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา -คงเดิม 



๑๒๓ 

ชื่อเต็มภาษาไทย       : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Doctor of Philosophy (Peace Studies) 
ชื่อย่อภาษาไทย        : พธ.ด. (สันติศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : Ph.D. (Peace Studies) 

ชื่อเต็มภาษาไทย :   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :   Doctor of Philosophy (Peace Studies) 
ชื่อย่อภาษาไทย :   พธ.ด. (สันติศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :   Ph.D. (Peace Studies)  

ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุ่ง
หมายที่จะบูรณาการสันติภาพ   ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มต้นพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถ เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติภาพ
และสันติวิธี บนฐานของอุดมการณ์แห่งการมีสติ ขันติและสันติ เข้าถึงความ
เป็นผู้รู้  ตื่น เบิกบาน อันเป็นพ้ืนฐานของการฝึกฝนพัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา  ท าให้ผู้เรียนสามารถเป็นวิศวกรสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการสร้างสรรค์เครื่องมือจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นบุคคลที่มี
พฤติกรรมดีงามเป็นต้นแบบให้สังคม มีจิตวิญญาณที่เสียสละพร้อมสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น สามารถร่วมประสานมนุษย์และสังคมให้อุดมด้วยสันติสุข 
สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชีพชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 

ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑. ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความ
มุ่งหมายที่จะบูรณาการสันติภาพ   ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มต้น
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณ์แห่งการมีสติ ขันติและสันติ 
เข้าถึงความเป็นผู้รู้ ตื่น เบิกบาน อันเป็นพ้ืนฐานของการฝึกฝนพัฒนาตน
ตามหลักพระพุทธศาสนา  ท าให้ผู้เรียนสามารถเป็นวิศวกรสันติภาพที่มี
ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องมือจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมดีงามเป็นต้นแบบให้สังคม มีจิตวิญญาณที่
เสียสละพร้อมสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน สามารถร่วมประสานมนุษย์และ
สังคมให้อุดมด้วยสันติสุข สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชีพชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 

-คงเดิม 

ความส าคัญ   (ฉบับเดิมไม่มี) ๒. ความส าคัญ 
  สภำพสังคม กำรเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้เกิดช่องว่ำงทำงเศรษฐกิจและควำม

-เพ่ิมความส าคัญ 
ฉบับเดิมไม่มี 



๑๒๔ 

เหลื่อมล้ ำในสังคม กำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปัญหำ
กำรอยู่ร่วมกันของสมำชิกที่มีควำมแตกต่ำงทำงชำติพันธุ์ วัฒนธรรมและ
ภำษำ ท ำให้สังคมไทยต้องเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับปัญหำที่อำจ
เกิดขึ้นได้  ประกอบกับปัญหำกำรหลอมรวมวัฒนธรรม ปัญหำเชิง
โครงสร้ำง  จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนสันติภำพ  พัฒนำ
ภำวะผู้น ำ   นักวิศวกรสันติภำพที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  เข้ำใจถึงแก่น
แท้ของกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง และแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติ
สุข เพ่ือให้มำท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงสันติภำพ ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม 
และประเทศชำติ 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ๑. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งในศาสตร์สันติศึกษาท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถสร้างสันติ
ภาวะให้กับตนเอง และมีภาวะผู้น าในการสร้างสันติภาพในชุมชน สังคม
และประเทศ 

           ๒. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถเชิง
ปฏิบัติการในการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านสันติภาพไปสร้าง
เครื่องมือในการแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งในระดับบุคคล ชุมชน 
สังคมและประเทศ 

๓. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพผ่านวิถีชีวิตความเชื่อมิติศาสนา วัฒนธรรม  
ความเป็นชาติพันธุ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคม
อาเซียน 

๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑ เพ่ือผลิตพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสันติภำพที่
สำมำรถฝึกพัฒนำตนเองให้มีสติตื่นรู้ รู้เท่ำทันอำรมณ์ และจิตใจ มีขันติที่
สำมำรถอดทนต่อกำรเรียนรู้ ยอมเปิดใจรับฟังผู้อ่ืนด้วยควำมเคำรพใน
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม มีสันติภำยใน ที่สะท้อนควำมสุข สงบ เย็น พร้อมเผชิญกับ
สภำพปัญหำควำมขัดแย้ง  และควำมรุนแรงที่ เกิดขึ้น ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ด้วยควำมรู้ ตื่น และเบิกบำน             
        ๒ เพ่ือผลิตพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสันติภำพที่มี
ควำมรอบรู้ และเข้ำใจศำสตร์สันติศึกษำอย่ำงลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี 
และกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้ง สงครำมควำมรุนแรง สันติวิธี 
และสันติภำพ สำมำรถบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ กับสันติศึกษำ เพ่ือสร้ำง
สันตินวัตกรรมผ่ำนงำนวิจัยเชิงปฏิบัติกำรซึ่งเอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำง
สันติภำพอย่ำงยั่งยืนในชุมชน และสังคม  
  ๓ เพ่ือผลิตพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสันติภำพนัก

-เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรใหม่ 



๑๒๕ 

ปฏิบัติกำร ที่มีทักษะในกำรเป็นผู้น ำกระบวนกำรสร้ำงสันติภำพ และมี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบเครื่องมือเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจใฝ่สันติ มี
เทคนิคกำรสื่อสำรเพ่ือสันติ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และกำรจัดกระบวนกำรกลุ่มเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขเยียวยำ เสริมสร้ำงสันติภำพ และรักษำสันติภำพให้เกิดควำมยั่งยืน
ในชุมชน และสังคม 

แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑ และ  ๒.๑ (รวมกัน) 

ระดับชั้นป ี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ชั้นปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวมจ านวนนสิิต ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
 - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑ 

ระดับชั้นป ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ช้ันปีท่ี ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ช้ันปีท่ี ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ช้ันปีท่ี ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รวมจ านวนนิสติ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒ 

ระดับชั้นป ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ช้ันปีท่ี ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ช้ันปีท่ี ๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ช้ันปีท่ี ๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมจ านวนนิสติ ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

- - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 
 

ปรั บแยกตาร า ง
แผนการรับนิสิตแต่
ละประ เภทออก
จากกันเพ่ือให้เห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- รับนิสิต ๑.๑ 
  จ านวน ๒๕ คน 
- รับนิสิต ๑.๒ 
  จ านวน ๑๕ คน 
- รับนิสิต ๒.๑ 
  จ านวน ๓๐ คน  



๑๒๖ 

 
 

แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ 
ระดับชั้นป ี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ช้ันปีท่ี ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปีท่ี ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปีท่ี ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวมจ านวนนิสติ ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

- - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ สาระท่ีปรับปรุง 

๑. รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
๑. วิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต จ านวน   ๕  รายวิชา       

๑. รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
๑) หมวดวิชาบังคับ: ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา (๙) หน่วยกิต 

-ลดจ านวนวิชา 
จาก ๕ วิชา เหลือ 
๓ วิชา 

๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา** ๓ (๓-๐-๖) 
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา 
วิเคราะห์สาเหตุเงื่อนไขความขัดแย้ง แนวทางการสร้างสันติภาพและการรักษา
สันติภาพในสังคม โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา 
ปรัชญา การถอดบทเรียนกลยุทธ์การสร้างสันติภาพของนักสันติภาพโลก 
องค์กรสันติภาพและองค์ความรู้ด้านสันติภาพในทางศาสนา ยุทธศาสตร์สันติ
วิธี เครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี แนวทางและวิธีการที่ได้มาซึ่ ง

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)   
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และปรำกกฎกำรณ์เกี่ยวกับควำม
ขัดแย้ง สงครำมควำมรุนแรง สันติวิธี  และสันติภำพ  ควำมหมำย 
ประเภท ลักษณะ สำเหตุ ปัจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีกำรป้องกัน กำร
แก้ไขควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง   กำรเสริมสร้ำงพัฒนำ และกำรรักษำ
สันติภำพ  ถอดบทเรียนจำกแนวคิดและเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ของ
บุคคล ชุมชน องค์กร สถำบัน และสังคมที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง รุนแรง 

-รหัส  ชื่อวิชา และ     
หน่วยกิต คงเดิม 
-เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาใหม่หมด 



๑๒๗ 

สันติภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

สันติวิธี  และสันติภำพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธ ี 

๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ**   ๓ (๓-๐-๖)      
              (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์งานด้านสันติภาพ  คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การ
สื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร้างสรรค์  คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า  วิสัยทัศน์ผู้น ากับการสร้าง
สันติภาพและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา  ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคล
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าที่
สามารถเป็นผู้น าในการเลือกใช้กระบวนการสร้างสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแย้งตามหลักสันติวิธี รวมทั้งบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในฐานะผู้น าในการจัดการศึกษาที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับ
สันติศึกษาเพ่ือการแก้ไขเยียวยา พัฒนาจิตใจและสังคมที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย 

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ     (๓) (๑-๖-๒)      
                 (Leadership and Skills in Peacebuilding) ๓ (๑-๖-๒)  
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้น ำแห่งกำรสร้ำงสันติ 
หลักกำร กระบวนกำร วิธีกำร และอุดมกำรณ์ของผู้น ำสันติภำพทั้ง
ตะวันตก  ตะวันออก และในพระพุทธศำสนำ  ทักษะผู้น ำแห่งกระบวนกร 
ทักษะสื่อสำร ทักษะฝึกปฏิบัติกำรฟัง ทักษะกำรเป็นวิทยำกร ทักษะกำร
เป็นผู้อ ำนวยกำร  ทักษะกำรอยู่ร่วมกับสังคม ทักษะกำรคิดวิเครำะห์  
ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ผู้น ำทำงจิตวิญญำณ  วิชำและจรณะของผู้น ำ  
วิสัยทัศน์ของผู้น ำ  ทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์   กำรถอดบทเรียนผู้น ำ
บุคคลส ำคัญ  ทักษะกำรออกแบบและกำรใช้เครื่องมือในกำรสร้ำง
สันติภำพและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง    
    
 

-รหัส/ชื่อวิชา 
คงเดิม 
 -ปรับหน่วยกิต
ใหม่    
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด    

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                               (๓) (๓-๐-๖)             
               (Buddhist Peaceful Means) 
                ศึกษาหลักการ และเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาความหมาย ความเป็นมา คุณค่าและ
ความส าคัญของสันติวิธีต่อมนุษย์และสังคม รวมไปถึงการศึกษา และเรียนรู้
รูปแบบของพุทธสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละกรณี เช่น อธิกรณสมถะ และ
การไกล่ เกลี่ยคนกลาง ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่การสร้าง

 -รหัส ชื่อ คงเดิม 
-ย้ายไปอยู่ในหมวด
วิชาเอก : ไมน่ับ
หน่วยกิต    
-ปรับค าอธิบาย
ใหม่หมด จ านวน ๖ หน่วยกิต 



๑๒๘ 

ความส าเร็จในการใช้พุทธสันติวิธีรูปแบบต่างๆ อันจะน าไปสู่การน าหลักพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน 
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิจัยชั้นสูงว่าด้วยสันติภาพ     (๓) (๒-๒-๕)             
              (Advanced Research Methodology on Peace) 
          ศึกษาหลักการและแนวคิดส าหรับวิธีวิจัยชั้นสูงทางกระบวนการ
สร้างสันติภาพ สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง การทบทวนวรรณกรรม
ส าหรับการวิจัยชั้นสูง การสร้างและสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจัยชั้นสูง 
การออกแบบและการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน โครงร่างการวิจัยการวางแผนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล การประเมินโครงการการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถน าเสนอโครงร่างการวิจัยโดยน าองค์ความรู้
ด้านสันติศึกษามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมในบริบทต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ    (๓) (๓-๒-๔)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
 ศึกษำระเบียบวิธีและกระบวนกำรวิจัยชั้นสูงเพ่ือกำรสร้ำง
สันติภำพ   มุ่งเน้นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี แบบเชิงคุณภำพ และเชิง
ปริมำณ ออกแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรลงพ้ืนที่ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม  กำรวิจัยเชิงนโยบำย กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงทดลอง  
กำรวิจัยเพื่อรับใช้สังคม กำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่   

-รหัส คงเดิม 
-ปรับชื่อวิชาและ
หน่วยกิตใหม่ 
-ปรับเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา
ใหม่หมด 

๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน                          (๓) (๒-๕-๒) 
              (Insight Meditation)     
               ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดย
ภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปิฎก รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย  
ส่วนในภาคปฏิบัติจะมีการน านิสิตให้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและพัฒนาจิตใจให้เกิดสันติภายในที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตในทางท่ีดีงาม และเก้ือกูลต่อสังคมให้เกิดสันติสุข 
 
 
 

 -ยกเลิก เพราะ 
นิสิตต้องเข้า
กรรมฐาน ๔๕ วัน 
ซึ่งหลักสูตรเป็นผู้
จัดโครงการฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานอยู่แล้ว  



๑๒๙ 

๒) หมวดวิชาเอก(ไม่นับหน่วยกิต): จ านวน ๒ รายวิชา ๒) หมวดวิชาเอก : ไม่นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา                      จ านวน (๖) หน่วยกติ   ย้ายสลับต าแหน่งค า 
 ๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสร้างความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี  
                ๓ (๒-๕-๒) 
               (Reconciliation  by Buddhist Peaceful Means) 
  ศึกษากระบวนการสร้างความปรองดอง เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
ความปรองดองที่เหมาะสมกับบริบทในประเด็นของการป้องกันไม่ให้ความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นใหม่ การน าไปสู่การสร้างสันติภาพที่หยุดยั้งความรุนแรง การ
สร้างประชาธิปไตย การลดความเกลียดชัง การลดความแตกแยก และการ
สร้างพ้ืนที่แห่งความไว้วางใจ การมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน การ
สร้างความสามัคคี โดยอาศัยองค์ความรู้ในพุทธสันติวิธีบูรณาการกับแนวคิด 
เครื่องมือสร้างความปรองดอง เช่น หลักการเสวนา การเจรจาไกล่เกลี่ย การ
เจรจาต่อรอง การใช้หลักยุติธรรม การใช้หลักศาสนาเพ่ือความปรองดอง การ
ใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมและพหุวัฒนธรรม     เป็นต้น ในภาคปฏิบัตินิสิตต้อง
ผ่านการฝึกงานจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาที่
สอดคล้องกับรายวิชา 

  
 
 

-ยกเลิก เพราะ 
เนื้อซ้ าซ้อนกับวิชา 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธ
สันติวิธ ี

 ๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสร้างความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี ๓ (๐-๙-๐) 
                (Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful 
Means) 
                ศึกษาภาคปฏิบัติ โดยนิสิตต้องน าเสนอประเด็นเหตุการณ์ 
สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งที่สนใจ และออกแบบเครื่องมือสร้างความ
ปรองดองโดยน าพุทธสันติวิธีมาประยุกต์ และสร้างสถานการณ์จ าลองพร้อม
น าเสนอในชั้นเรียน ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของวิธีการที่น ามาใช้ และ
น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ศึกษาที่น าเสนอไว้ ถอดบทเรียนวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริงน าเสนอรายงานโครงการในเชิงวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการทั้งในแง่

 -ยกเลิก เพราะ 
เนื้อซ้ าซ้อนกับ 
วชิา ๘๑๑ ๑๐๔ 
ระเบียบวิจัยชั้นสูง
ว่าด้วยสันติภาพ  
- เพราะมุ่งให้นิสิต
เน้นวิจัยฝึกทดลอง
แก้ไขปัญหา/วิจัย
ปฏิบัติ การลงพ้ืนที่ 



๑๓๐ 

ของผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์เครื่องมือที่น าไปใช้ในแง่ของจริยธรรมของนัก  
สันติวิธี 

 

 ๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี      (๓) (๓-๐-๖)             
               (Buddhist Peaceful Means)    
     ศึกษำหลักกำร แนวคิด วิธีกำรที่สะท้อนอัตลักษณ์พระพุทธศำสนำ 
ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจ้ำ พระสำวก อุบำสก และอุบำสิกำ
ที่เป็นต้นแบบแห่งสันติภำพ  แนวทำงกำรสร้ำงสันติวิธีและสันติภำพต่อ
มนุษย์และสังคม   รูปแบบ กระบวนกำร ขั้นตอนของพุทธสันติวิธี  เช่น   
อธิกรณสมถะ กำรสร้ำงบำรมี  หลักอหิงสำ กำรไกล่เกลี่ย หลักธรรมะ
ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น กำรจัดกำรควำมขัดแย้งผ่ำนเหตุกำรณ์พุทธ
ประวัติ สถำนที่ส ำคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลที่
น ำเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใช้เพ่ือเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข 

-รหัส ชื่อ คงเดิม 
-เดิมเป็นหมวดวิชา
บังคับ 
-ย้ายมาอยู่ใน
หมวดวิชาเอก : ไม่
นับหน่วยกิต    
-ปรับค าอธิบาย
ใหม่หมด 

 ๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                (๓) (๑-๗-๑)  
  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 ศึกษำคุณค่ำและควำมหมำยของสติ ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิง
รับที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำสันติภำพภำยในของวิศวกรสันติภำพ กำรใช้สติ
บ ำบัด ปฏิบัติกำรพัฒนำสติเพ่ือให้เกิดสันติภำยใน กำรใช้สติในชุมชน 
สังคม กำรเรียนรู้ที่มีสติและสมำธิเป็นฐำน กำรใช้สติเป็นฐำนในกำรเป็น
จิตอำสำเพ่ือดูแลเด็ก ผู้สูงวัย ผู้เจ็บป่วย กำรรักษำธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
กำรประนีประนอมข้อพิพำท กำรใช้เทคโนโลยี รวมถึงผู้น ำในองค์กรต่ำงๆ 
เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุขอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 

-รายวิชาใหม่  
-รหัส  ชื่อวิชาและ
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา
ใหม่หมด 
  



๑๓๑ 

 ๓) ดุษฎีนิพนธ์   จ านวน ๔๘ หน่วยกิต  
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ์                                 ๕๔ (๐-๑๖๒-๐)  
  โครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สนใจ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมี
เนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การท าวิจัยในลักษณะเชิง
ปฏิบัติการ Operational Research ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียนไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ โดย
มุ่งเน้นประเด็นในการสร้างสรรค์งานด้านสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแก้ไข 
ป้องกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสร้างสันติภาพและการจัดการความ
ขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                               ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)                   
    (Dissertation) 
 กำรค้นคว้ำวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทควำมขัดแย้ง 
ควำมรุนแรง สันติวิธี สันติภำพ  โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข กำรเสริมสร้ำง
พัฒนำ และกำรรักษำต่อยอด  ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่และมีเนื้อหำตำม
ลักษณะวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร กำรท ำวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติกำร   
ที่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมสำมำรถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนกำรสร้ำงสันติภำพและ
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ ให้เกิด
สันติภำพและสันติสุข 

-รหัสเดิม 
-ปรับชื่อค า
ภาษาไทย-อังกฤษ 
และหน่วยกิตใหม่  
- ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 

ปี ๒๕๕๘ : ยังไม่เคยเปิดสอนหลักสูตรแบบ ๑.๒ ๒. รายวิชาส าหรับหลักสูตร แบบ ๑.๒ 
๑) หมวดวิชาบังคับ :  ไม่นับหน่วยกิต  ๓ รายวิชา                  จ านวน (๖)  หน่วยกิต 

-เปิดสอนครัง้แรก 
หลักสูตร แบบ 
๑.๒ 

 ๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)   
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
          ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และปรำกกฎกำรณ์เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง 
สงครำมควำมรุนแรง สันติวิธี  และสันติภำพ  ควำมหมำย ประเภท 
ลักษณะ สำเหตุ ปัจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีกำรป้องกัน กำรแก้ไขควำม
ขัดแย้งและควำมรุนแรง   กำรเสริมสร้ำงพัฒนำ และกำรรักษำสันติภำพ  
ถอดบทเรียนจำกแนวคิดและเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ของบุคคล ชุมชน 
องค์กร สถำบัน และสังคมที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง รุนแรง สันติวิธี  และ
สันติภำพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธ ี 

- เป็นรายวิชาอัน
เดียวกันที่มีเนื้อหา
ปรับปรุงแล้วของ
หลักสูตรแบบ ๑.๑   
-น ามาเปิดสอนครั้ง
แรกในแบบ ๑.๒  
(ส าหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

 ๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ     (๓) (๑-๖-๒)      - เป็นรายวิชาอัน



๑๓๒ 

                (Leadership and Skills in Peacebuilding) ๓ (๑-๖-๒)  
         แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้น ำแห่งกำรสร้ำงสันติ หลักกำร 
กระบวนกำร วิธีกำร และอุดมกำรณ์ของผู้น ำสันติภำพทั้งตะวันตก  
ตะวันออก และในพระพุทธศำสนำ  ทักษะผู้น ำแห่งกระบวนกร ทักษะ
สื่อสำร ทักษะฝึกปฏิบัติกำรฟัง ทักษะกำรเป็นวิทยำกร ทักษะกำรเป็น
ผู้อ ำนวยกำร  ทักษะกำรอยู่ร่วมกับสังคม ทักษะกำรคิดวิเครำะห์  ทักษะ
กำรคิดสร้ำงสรรค์  ผู้น ำทำงจิตวิญญำณ  วิชำและจรณะของผู้น ำ  
วิสัยทัศน์ของผู้น ำ  ทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์   กำรถอดบทเรียนผู้น ำ
บุคคลส ำคัญ  ทักษะกำรออกแบบและกำรใช้เครื่องมือในกำรสร้ำง
สันติภำพและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง   

เดียวกันที่มีเนื้อหา
ปรับปรุงแล้วของ
หลักสูตรแบบ ๑.๑   
-น ามาเปิดสอนครั้ง
แรกในแบบ ๑.๒  
(ส าหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

 ๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ    (๓) (๓-๒-๔)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
       ศึกษำระเบียบวิธีและกระบวนกำรวิจัยชั้นสูงเพ่ือกำรสร้ำงสันติภำพ   
มุ่งเน้นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี แบบเชิงคุณภำพ และเชิงปริมำณ ออกแบบ
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรลงพ้ืนที่ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  
กำรวิจัยเชิงนโยบำย กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงทดลอง  กำรวิจัยเพ่ือรับใช้
สังคม กำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่   

 

 ๒) หมวดวิชาเอก : ไม่นับหน่วยกิต  ๒ รายวิชา      
 ๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี      (๓) (๓-๐-๖)             

               (Buddhist Peaceful Means)    
     ศึกษำหลักกำร แนวคิด วิธีกำรที่สะท้อนอัตลักษณ์พระพุทธศำสนำ 
ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจ้ำ พระสำวก อุบำสก และอุบำสิกำ
ที่เป็นต้นแบบแห่งสันติภำพ  แนวทำงกำรสร้ำงสันติวิธีและสันติภำพต่อ
มนุษย์และสังคม   รูปแบบ กระบวนกำร ขั้นตอนของพุทธสันติวิธี  เช่น   

- เป็นรายวิชาอัน
เดียวกันที่มีเนื้อหา
ปรับปรุงแล้วของ
หลักสูตรแบบ ๑.๑   
-น ามาเปิดสอนครั้ง
แรกในแบบ ๑.๒  



๑๓๓ 

อธิกรณสมถะ กำรสร้ำงบำรมี  หลักอหิงสำ กำรไกล่เกลี่ย หลักธรรมะ
ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น กำรจัดกำรควำมขัดแย้งผ่ำนเหตุกำรณ์พุทธ
ประวัติ สถำนที่ส ำคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลที่
น ำเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใช้เพ่ือเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข 

(ส าหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

 ๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                (๓) (๑-๗-๑)  
  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 ศึกษำคุณค่ำและควำมหมำยของสติ ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิง
รับที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำสันติภำพภำยในของวิศวกรสันติภำพ กำรใช้สติ
บ ำบัด ปฏิบัติกำรพัฒนำสติเพ่ือให้เกิดสันติภำยใน กำรใช้สติในชุมชน 
สังคม กำรเรียนรู้ที่มีสติและสมำธิเป็นฐำน กำรใช้สติเป็นฐำนในกำรเป็น
จิตอำสำเพ่ือดูแลเด็ก ผู้สูงวัย ผู้เจ็บป่วย กำรรักษำธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
กำรประนีประนอมข้อพิพำท กำรใช้เทคโนโลยี รวมถึงผู้น ำในองค์กรต่ำงๆ 
เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุขอย่ำงยั่งยืน 

- เป็นรายวิชาอัน
เดียวกันที่มีเนื้อหา
ปรับปรุงแล้วของ
หลักสูตรแบบ ๑.๑   
-น ามาเปิดสอนครั้ง
แรกในแบบ ๑.๒  
(ส าหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

 ๓) ดุษฎีนิพนธ์   จ านวน ๗๒ หน่วยกิต   
 ๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ์                                ๗๒ (๐-๒๑๖-๐)                   

    (Dissertation) 
 กำรค้นคว้ำวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทควำมขัดแย้ง 
ควำมรุนแรง สันติวิธี สันติภำพ  โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข กำรเสริมสร้ำง
พัฒนำ และกำรรักษำต่อยอด  ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่และมีเนื้อหำตำม
ลักษณะวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร กำรท ำวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติกำร   
ที่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมสำมำรถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนกำรสร้ำงสันติภำพและ
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ ให้เกิด
สันติภำพและสันติสุข 

- เป็นรายวิชาอัน
เดียวกันที่มีเนื้อหา
ปรับปรุงแล้วของ
หลักสูตรแบบ ๑.๑   
-น ามาเปิดสอนครั้ง
แรกในแบบ ๑.๒  
(ส าหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 



๑๓๔ 

๒. รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ  ๒.๑ ๓. รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ  ๒.๑  

๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๗ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิตจะต้อง   ศึกษาโดยก าหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต 
และศึกษาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่นับหน่วยกิตอีกจ านวน ๑๕ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

๑) หมวดวิชาบังคับ รวมจ ำนวน  ๕ รำยวิชำ  เป็นวิชาพ้ืนฐานที่นิสิต
ระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา ประกอบด้วย 

-ปรับลดจ านวน
วิชาให้น้อยลง  
จากเดิม ๗ วิชา 
คงเหลือ ๕ วิชา 

๑.๑) วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต          จ านวน ๖ หน่วยกิต ๑.๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒ รายวิชา  ๖ หน่วยกิต ปรับค าให้กระชับ 
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา**              ๓ (๓-๐-๖) 
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา 
วิเคราะห์สาเหตุเงื่อนไขความขัดแย้ง แนวทางการสร้างสันติภาพและการรักษา
สันติภาพในสังคม โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา 
ปรัชญา การถอดบทเรียนกลยุทธ์การสร้างสันติภาพของนักสันติภาพโลก 
องค์กรสันติภาพและองค์ความรู้ด้านสันติภาพในทางศาสนา ยุทธศาสตร์สันติ
วิธี เครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี แนวทางและวิธีการที่ได้มาซึ่ง
สันติภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา         ๓ (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และปรำกกฎกำรณ์เกี่ยวกับควำม
ขัดแย้ง สงครำมควำมรุนแรง สันติวิธี  และสันติภำพ  ควำมหมำย 
ประเภท ลักษณะ สำเหตุ ปัจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีกำรป้องกัน กำร
แก้ไขควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง   กำรเสริมสร้ำงพัฒนำ และกำรรักษำ
สันติภำพ  ถอดบทเรียนจำกแนวคิดและเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ของ
บุคคล ชุมชน องค์กร สถำบัน และสังคมที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง รุนแรง 
สันติวิธี  และสันติภำพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธ ี 
 

-รหัส ชื่อวิชา และ
หน่วยกิต คงเดิม 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด    
 

๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ**           ๓ (๓-๐-๖)      
              (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์งานด้านสันติภาพ  คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การ
สื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร้างสรรค์  คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า  วิสัยทัศน์ผู้น ากับการสร้าง
สันติภาพและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้น ากับทักษะการสร้างสันติภาพ       ๓ (๑-๖-๒)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้น ำแห่งกำรสร้ำงสันติ หลักกำร 
กระบวนกำร วิธีกำร และอุดมกำรณ์ของผู้น ำสันติภำพทั้งตะวันตก  
ตะวันออก และในพระพุทธศำสนำ  ทักษะผู้น ำแห่งกระบวนกร ทักษะ
สื่อสำร ทักษะฝึกปฏิบัติกำรฟัง ทักษะกำรเป็นวิทยำกร ทักษะกำรเป็น
ผู้อ ำนวยกำร  ทักษะกำรอยู่ร่วมกับสังคม ทักษะกำรคิดวิเครำะห์  ทักษะ
กำรคิดสร้ำงสรรค์  ผู้น ำทำงจิตวิญญำณ  วิชำและจรณะของผู้น ำ  

-รหัส ชื่อวิชา 
คงเดิม 
- ปรับหน่วยกิต  
- ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด   
-และได้ปรับย้ายไป
อยู่ในหมวดวิชา
บังคับ : ไม่นับ



๑๓๕ 

และภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา  ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคล
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าที่
สามารถเป็นผู้น าในการเลือกใช้กระบวนการสร้างสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแย้งตามหลักสันติวิธี รวมทั้งบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในฐานะผู้น าในการจัดการศึกษาที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับ
สันติศึกษาเพ่ือการแก้ไขเยียวยา พัฒนาจิตใจและสังคมที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย 

วิสัยทัศน์ของผู้น ำ  ทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์   กำรถอดบทเรียนผู้น ำ
บุคคลส ำคัญ  ทักษะกำรออกแบบและกำรใช้เครื่องมือในกำรสร้ำง
สันติภำพและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง    
 

หน่วยกิตแล้ว 

๒. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต: จ านวน  ๕ รายวิชา (๑๕) หน่วยกิต ๑.๒) หมวดวิชาบังคับ : ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  ๓ รายวิชา           
       (๙)  หน่วยกิต 

-ปรับลดจ านวน
รายวิชา จาก ๕ 
วิชา คงเหลือ ๓ 
วิชา 

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                    (๓) (๓-๐-๖)             
               (Buddhist Peaceful Means) 
                ศึกษาหลักการ และเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาความหมาย ความเป็นมา คุณค่าและ
ความส าคัญของสันติวิธีต่อมนุษย์และสังคม รวมไปถึงการศึกษา และเรียนรู้
รูปแบบของพุทธสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละกรณี เช่น อธิกรณสมถะ และ
การไกล่ เกลี่ยคนกลาง ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่การสร้าง
ความส าเร็จในการใช้พุทธสันติวิธีรูปแบบต่างๆ อันจะน าไปสู่การน าหลักพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน 

 -ย้ายไปอยู่ในหมวด
วิชาเอก: นับหน่วย
กิต  

๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิจัยชั้นสูงว่าด้วยสันติภาพ          (๓) (๒-๒-๕)             
              (Advanced Research Methodology on Peace) 
          ศึกษาหลักการและแนวคิดส าหรับวิธีวิจัยชั้นสูงทางกระบวนการ
สร้างสันติภาพ สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง การทบทวนวรรณกรรม

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ        (๓) (๓-๒-๔)                 
               (Advanced Research Methodology for Peace) 
 ศึกษำระเบียบวิธีและกระบวนกำรวิจัยชั้นสูงเพ่ือกำรสร้ำง
สันติภำพ   มุ่งเน้นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี แบบเชิงคุณภำพ และเชิง

-รหัส คงเดิม 
-ปรับชื่อ และ
หน่วยกิตใหม่ 
-ปรับค าอธิบาย 



๑๓๖ 

ส าหรับการวิจัยชั้นสูง การสร้างและสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจัยชั้นสูง 
การออกแบบและการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน โครงร่างการวิจัยการวางแผนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล การประเมินโครงการการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถน าเสนอโครงร่างการวิจัยโดยน าองค์ความรู้
ด้านสันติศึกษามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมในบริบทต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม     

ปริมำณ ออกแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรลงพ้ืนที่ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม  กำรวิจัยเชิงนโยบำย กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงทดลอง  
กำรวิจัยเพื่อรับใช้สังคม กำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่   
 

ใหม่หมด 

 ๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี 
        (๓) (๑-๘-๐) 
               (Process for Peacebuilding in Society by 
Buddhist Peaceful Means) 
 ศึกษำกระบวนกำรในกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข  หลักกำร 
วิธีกำร ขั้นตอน กระบวนกำร เครื่องมือเพ่ือกำรป้องกัน  แก้ไขเยียวยำ 
เสริมสร้ำงและรักษำสันติภำพ  เช่น กำรฝึกอบรม กำรไกล่เกลี่ย กำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วม  กำรรับฟังปัญหำ  กำรแก้ไขปัญหำโดยพุทธสันติวิธี  กำร
สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยน กำรสำรเสวนำ สันติสนทนำ กำรท ำงำนเป็นทีม 
กำรเป็นกระบวนกำรและกระบวนกร กำรสร้ำงพ้ืนที่ควำมปลอดภัย กำร
สร้ำงควำมไว้วำงใจ  กำรมองอนำคต  กำรสร้ำงควำมสำมัคคี โครงกำร
เสริมสร้ำงสังคมสันติสุข  กำรสร้ำงเครือข่ำย 
 

-ย้ายมาจากหมวด
วิชาเอก มาอยู่ใน
หมวดวิชาบังคับ 
-รหัสเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษใหม่ 
-ปรับหน่วยกิตใหม่ 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
 

 ๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี      
     (๓) (๐-๙-๐) 
               (Practice for Peacebuilding in Society by 
Buddhist Peaceful Means) 

-ย้ายมาจากหมวด
วิชาเอก มาอยู่ใน
หมวดวิชาบังคับ 
-รหัสเดิม 



๑๓๗ 

 จัดท ำโครงกำรเพ่ือกำรป้องกัน แก้ไข เยียวยำควำมขัดแย้ง 
และพัฒนำส่งเสริมวิถีสันติภำพสู่ชุมชน  ในลักษณะกำรปฏิบัติแก้ไข
ปัญหำเชิงพ้ืนที่  วิเครำะห์ประเด็นเหตุกำรณ์  สถำนกำรณ์ปัญหำควำม
ขัดแย้ง ออกแบบเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้ำงชุมชนและสังคมสันติสุขโดยน ำ
หลักพุทธสันติวิธีมำเป็นกรอบในกำรศึกษำและพัฒนำ กำรกระตุ้นให้เกิด
จิตอำสำในกำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรจริงเพ่ือป้องกัน แก้ไขเยียวยำควำม
ขัดแย้ง และเสริมสร้ำงพร้อมทั้งรักษำสันติภำพให้เกิดสันติสุขในชุมชน
และสังคม โดยกำรใช้ธรรมวิจัยเป็นฐำนสร้ำงสันตินวัตกรรม 

-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษใหม่  
-หน่วยกิตคงเดิม 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
 

๘๑๑ ๓๐๕ พุทธจริยศาสตร์เพื่อสันติภาพ                    (๓) (๓-๐-๖)   
              (Buddhist Ethics for Peace) 
 ศึกษาเกณฑ์การตัดสินจริยศาสตร์ในกระบวนการสร้างสันติภาพ 
และการจัดการความขัดแย้ง โดยอาศัยองค์ความรู้เกณฑ์ตัดสินในพุทธจริย
ศาสตร์  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดในการเลือกใช้สันติวิธีที่สามารถ
ตอบประเด็นปัญหาจริยศาสตร์กับหลักสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกัน การใช้กฎหมายและระบบยุติธรรม การใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา การใช้การสื่อสาร ความขัดแย้งทางศาสนา ค่านิยม 
และความเชื่อ การน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการเลือกใช้
เครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในการจัดการ
ความขัดแย้ง และการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างให้เกิด
สันติภาพที่ยั่งยืน 

 -รหัสเดิม  
-เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่
เป็นวิชา พุทธธรรม
เพ่ือสันติภาพ   
-ได้ปรับย้ายไปอยู่
ในหมวดวิชาเลือก 
: นับหน่วยกิต 
  

๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน                                (๓) (๒-๕-๒) 
              (Insight Meditation)     
               ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดย
ภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาใน

 ยกเลิก เพราะ 
นิสิตต้องเข้าอบรม
และ ปฏิบัติ
กรรมฐาน ๔๕ วัน



๑๓๘ 

พระไตรปิฎก รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย  
ส่วนในภาคปฏิบัติจะมีการน านิสิตให้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและพัฒนาจิตใจให้เกิดสันติภายในที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตในทางที่ดีงาม และเก้ือกูลต่อสังคมให้เกิดสันติสุข  

อยู่แล้ว 

๘๑๑ ๒๐๗ มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (๓) (๓-๐-๖) 
             (Buddhist University to the Strengthening Peace 
Society) 
 ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ให้องค์ความรู้ชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาและ
สามารถบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่  ผลิตบุคลากรที่ทรงคุณค่าเป็นผู้น าทั้ง
วิชาและจรณะในสังคมไทยตลอดจนวิชาการในระดับเวทีโลก ศึกษาบทบาทใน
การพัฒนาการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามในสังคม  ศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพระดับองค์กรใน
การประสานงานกับองค์กรชั้นน าระดับโลก เช่น UNESCO UNDV และ
กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้น าด้านสันติภาพในการจัดงานส าคัญ
ระดับโลก เช่น วิสาขบูชาโลก ขันติธรรมทางศาสนา เป็นศูนย์กลางทางศาสนา
ในการเสริมสร้างสันติสุขและสร้างความปรองดองในสังคม 

 -เปลี่ยนชื่อใหม่ 
เป็นวิชา
พระพุทธศาสนา
กับการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข  
-รหัสเดิม 
-หน่วยกิตเดิม 
-ไดป้รับย้ายไปอยู่ 
ในหมวดวิชาเลือก 
: นับหน่วยกิตแล้ว 
 

๓. วิชาเอก    ๒) หมวดวิชาเอก : นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒ รายวิชา  ๖ หน่วยกิต -ปรับค าให้ 
ชัดเจนขึ้น 

 ๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                  (๓) (๓-๐-๖)               
               (Buddhist Peaceful Means)  
  ศึกษำหลักกำร  แนวคิด  วิ ธี กำรที่ สะท้อน อัตลักษณ์
พระพุทธศำสนำ ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจ้ำ พระสำวก 
อุบำสก และอุบำสิกำที่เป็นต้นแบบแห่งสันติภำพ  แนวทำงกำรสร้ำงสันติ

- รหัส ชื่อวิชา  
คงเดิม 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
-ย้ายมาจากหมวด



๑๓๙ 

วิธีและสันติภำพต่อมนุษย์และสังคม   รูปแบบ กระบวนกำร ขั้นตอนของ
พุทธสันติวิธี  เช่น   อธิกรณสมถะ กำรสร้ำงบำรมี  หลักอหิงสำ กำรไกล่
เกลี่ย หลักธรรมะส ำคัญที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น กำรจัดกำรควำมขัดแย้งผ่ำน
เหตุกำรณ์พุทธประวัติ สถำนที่ส ำคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ 
และบุคคลที่น ำเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใช้เพ่ือเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข 

วิชาบังคับ: ไมน่ับ
หน่วยกิต มาเป็น
หมวดวิชาเอกนับ
หน่วยกิต 

 ๘๑๑ ๔๑๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                   ๓ (๑-๗-๑)  (๓) (๒-๕-๒) 
  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 ศึกษำคุณค่ำและควำมหมำยของสติ ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิง
รับที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำสันติภำพภำยในของวิศวกรสันติภำพ กำรใช้สติ
บ ำบัด ปฏิบัติกำรพัฒนำสติเพ่ือให้เกิดสันติภำยใน กำรใช้สติในชุมชน 
สังคม กำรเรียนรู้ที่มีสติและสมำธิเป็นฐำน กำรใช้สติเป็นฐำนในกำรเป็น
จิตอำสำเพ่ือดูแลเด็ก ผู้สูงวัย ผู้เจ็บป่วย กำรรักษำธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
กำรประนีประนอมข้อพิพำท กำรใช้เทคโนโลยี รวมถึงผู้น ำในองค์กรต่ำงๆ 
เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุขอย่ำงยั่งยืน 

-รายวิชาใหม่  
-รหัสวิชาใหม่   
-ชื่อรายวิชาใหม่ 
-หน่วยกิตใหม่ 
-ค าอธิบายรายวิชา
ใหม่  
  

๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสร้างความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี      
   ๓ (๒-๕-๒) 
              (Reconciliation  by Buddhist Peaceful Means) 
  ศึกษากระบวนการสร้างความปรองดอง เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
ความปรองดองที่เหมาะสมกับบริบทในประเด็นของการป้องกันไม่ให้ความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นใหม่ การน าไปสู่การสร้างสันติภาพที่หยุดยั้งความรุนแรง การ
สร้างประชาธิปไตย การลดความเกลียดชัง การลดความแตกแยก และการ
สร้างพ้ืนที่แห่งความไว้วางใจ การมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน การ
สร้างความสามัคคี โดยอาศัยองค์ความรู้ในพุทธสันติวิธีบูรณาการกับแนวคิด
เครื่องมือสร้างความปรองดอง เช่น หลักการเสวนา การเจรจาไกล่เกลี่ย การ

 -ย้ายจากหมวด
วิชาเอก ไปอยู่ใน 
หมวดวิชาบังคับ 
ไม่นบัหน่วยกิต   
 



๑๔๐ 

เจรจาต่อรอง การใช้หลักยุติธรรม การใช้หลักศาสนาเพ่ือความปรองดอง การ
ใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมและพหุวัฒนธรรม     เป็นต้น ในภาคปฏิบัตินิสิตต้อง
ผ่านการฝึกงานจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาที่
สอดคล้องกับรายวิชา 
๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสร้างความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี  ๓ (๐-๙-๐) 
               (Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful 
Means) 
                ศึกษาภาคปฏิบัติ โดยนิสิตต้องน าเสนอประเด็นเหตุการณ์ 
สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งที่สนใจ และออกแบบเครื่องมือสร้างความ
ปรองดองโดยน าพุทธสันติวิธีมาประยุกต์ และสร้างสถานการณ์จ าลองพร้อม
น าเสนอในชั้นเรียน ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของวิธีการที่น ามาใช้ และ
น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ศึกษาที่น าเสนอไว้ ถอดบทเรียนวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริงน าเสนอรายงานโครงการในเชิงวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการทั้งในแง่
ของผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์เครื่องมือที่น าไปใช้ในแง่ของจริยธรรมของนักสันติ
วิธี 

 -ย้ายจากหมวด
วิชาเอก ไปอยู่ใน 
หมวดวิชาบังคับ 
ไม่นับหน่วยกิต 

๔.  หมวดวิชาเลือก   ๓) หมวดวิชาเลือก : นับหน่วยกิต  จ านวน  ๒ รายวิชา      ปรับค าให้ 
ชัดเจนขึ้น 

๘๑๑ ๒๐๗ มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (๓)(๓-๐-๖) 
 (Buddhist University to the Strengthening Peace 
society ) 
 ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ให้องค์ความรู้ชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาและ
สามารถบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่  ผลิตบุคลากรที่ทรงคุณค่าเป็นผู้น าทั้ง
วิชาและจรณะในสังคมไทยตลอดจนวิชาการในระดับเวทีโลก ศึกษาบทบาทใน

๘๑๑ ๒๐๗  พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ๓(๓-๐-๖) 
  (Buddhism and Peacebuilding in Society)  
 ศึกษำแนวคิด หลักกำร และบทบำทของพระพุทธศำสนำกับ
กำรน ำไปประยุกต์ใช้ และกำรบูรณำกำรหลักธรรมกับวิทยำกำรสมัยใหม่  
อั ต ลั กษณ์  ค ว ำมส ำ คั ญขอ งพระส งฆ์ แ ล ะอ งค์ ก ร สถ ำบั นท ำ ง
พระพุทธศำสนำ เป็นผู้น ำทั้งวิชำและจรณะในสังคมไทย และในระดับเวที
โลก   บทบำทในกำรพัฒนำกำรศึกษำ สังคมและสิ่งแวดล้อม  กำรส่งเสริม 

-รหัส และหน่วย 
กิตคงเดิม 
-ปรับชื่อมาจาก
วิชามหาวิทยาลัย
สงฆ์กับการ
เสริมสร้างสังคม
สันติสุข  



๑๔๑ 

การพัฒนาการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามในสังคม  ศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพระดับองค์กรใน
การประสานงานกับองค์กรชั้นน าระดับโลก เช่น UNESCO UNDV และ
กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้น าด้านสันติภาพในการจัดงานส าคัญ
ระดับโลก เช่น วิสาขบูชาโลก ขันติธรรมทางศาสนา เป็นศูนย์กลางทางศาสนา
ในการเสริมสร้างสันติสุขและสร้างความปรองดองในสังคม 

และรักษำวัฒนธรรมอันดีงำมในสังคม  เช่น บทบำทมหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย สมำคมมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำนำนำชำติ 
สมำคมสภำสำกลวันวิสำขบูชำโลก และบทบำทปูชนียบุคคลของ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ท่ีสร้ำงสันติสุขในสังคม 

-ปรับชื่อใหม่ 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหมห่มด 
 
 

๘๑๑ ๔๑๐ สันติภาวนาเสวนา                                  ๓ (๒-๕-๒) 
              (Insight Dialogue Meditation)   
 ศึกษาแนวคิดรูปแบบการท าสานเสวนา ความเข้าใจในเรื่อง
จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือสร้างสันติภาพ การฟังอย่างลึกซึ้งด้วยใจเมตตากรุณา 
โดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ ในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเรียนรู้ตนเอง
และผู้อ่ืนผ่านการภาวนา เชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เข้าถึงสันติภาวะ เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการภาวนาเพ่ือสร้าง
สันติภาวะ เช่น การฝึกสมาธิ การใช้งานศิลปะและดนตรี ฝึกปฏิบัติในการเป็น
ผู้น ากระบวนการเชิงพุทธ (Buddhist Facilitator) ที่สามารถน าพาการสาน
เสวนาไปใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพและสันติสุขทั้งกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา                            ๓ (๑-๗-๑)     
               (Insight Dialogue Meditation) 
 แนวคิดรูปแบบกำรท ำสำนเสวนำ  จิตวิทยำกำรสื่อสำรเพ่ือ
สร้ำงสันติภำพ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรรับฟังควำมรู้ลึกอย่ำงมีสติ   
กำรเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืนผ่ำนสติภำวนำ  เชื่อมประสำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล  สังคมและสภำพแวดล้อมให้เข้ำถึงสันติภำวะ  ศิลปะเพ่ือ
สันติภำพ ดนตรีเพ่ือสันติภำพ  กำรเปิดใจเพ่ือฟ้ืนคืนดีควำมสัมพันธ์ กำร
ขอโทษและให้อภัยอย่ำงจริงใจเพ่ือสันติภำพ รวมไปถึงกำรสำนเสวนำไป
ใช้ในกำรป้องกัน แก้ไขเยียวยำ และสร้ำงสันติภำพ เพ่ือเสริมสร้ำงชีวิต
และสังคมให้เกิดสันติสุข  
 

-รหัสเดิม 
-ชื่อภาษาไทยคง
เดิม 
-ปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษใหม่  
-ปรับหน่วยกิตใหม ่ 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
 

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม        ๓ (๓-๐-๖) 
                (Seminar on Peace and Social Justice) 
  สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมที่
ส่งเสริมการสร้างสันติภาพ โดยวิเคราะห์ผ่านประเด็นปัญหา สถานการณ์ทาง
สังคม การแก้ปัญหาความขัดแย้งความยุติธรรมในเชิงโครงสร้าง ความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม ความแตกต่างทางค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรม ด้วย
กระบวนการยุติธรรมที่สังคมพึงปรารถนาและน าพาสันติสุขให้กับสังคม ทั้งนี้

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Seminar on Peace and Social Justice) 
 สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมที่
ส่งเสริมการสร้างสันติภาพ โดยวิเคราะห์ผ่านประเด็นปัญหา สถานการณ์
ทางสังคม การแก้ปัญหาความขัดแย้งความยุติธรรมในเชิงโครงสร้าง ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม ความแตกต่างทางค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรม 
ด้วยกระบวนการยุติธรรมที่สังคมพึงปรารถนาและน าพาสันติสุขให้กับ

-คงเดิมทุกอย่าง 



๑๔๒ 

นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและจัดท าโครงร่างรายงาน 
ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา 

สังคม ทั้งนี้นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและจัดท าโครง
ร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
ผลการศึกษา 

๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
               (Process of Mediation in the Integrated Buddhist 
Perspective) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเจรจาไกล่เกลี่ย รวมถึงคุณลักษณะของนัก
เจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ  ถอดบทเรียนรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการเจรจาไกล่
เกลี่ยในคัมภีร์พระพุทธศาสนาบูรณาการกับการเจรจาไกล่เกลี่ยตามแนว
ตะวันตก เพื่อสร้างรูปแบบและกระบวนการที่ใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ
บูรณาการ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือการสร้างความปรองดองอย่าง
มีสติ ขันติ และสันติ ในการเจรจาไกล่เกลี่ยคู่กรณีในสถานที่ท างาน การไกล่
เกลี่ยในบริบทของการให้บริการสาธารณสุข การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเพ่ือน 
(Peer Mediation) ในสถานที่ศึกษา (School Mediation) การเจรจาไกล่
เกลี่ยในชุมชน เพ่ือสร้างสันติภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

๘๑๑ ๔๑๒    กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข                                     
                  ๓ (๑-๗-๑)  
       (Process of Mediation for  Peacebuilding in Society)    
        ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฏี วิธีกำร ฝึกปฏิบัติ กระบวนกำรไกล่
เกลี่ยตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. ๒๕๖๒  ธรรมชำติ
ของควำมขัดแย้ง กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
พระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท กฎหมำยกลำงในกำรไกล่เกลี่ย   
ข้อพิพำท  กำรจัดกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท กำรจัดทำข้อตกลงและ
บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพำท จิตวิทยำเพ่ือกำรสื่อสำรกับภำษำกำยกับ
กำรไกล่เกลี่ย ทักษะเทคนิคในกำรเจรำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เช่น ทักษะกำร
สื่อสำรเชิงบวก ทักษะกำรพูดและฟังอย่ำงตั้งใจ กำรตั้งค ำถำม ภำษำกำย
กับกำรไกล่เกลี่ย กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และบรรยำกำศในกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วยสันติวิธี  คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย ปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จ ข้อท้ำทำย อุปสรรคในกำรเจรจำไกล่เกลี่ย กำรจัดกำรกับ
บุคคลที่ ย ำกกับกำร เจรจำและ กำรจั ดกำรอำรมณ์ของตน เอง              
ฝึกปฏิบัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงแพ่ง ทำงอำญำ ประเด็นสำธำรณะ
โดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง รวมถึงศึกษำเครื่องมือกำรไกล่เกลี่ยตำม
แนวทำงพุทธสันติวิธีเพ่ือเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข     

-รหัส คงเดิม 
-เชื่อเปลี่ยน 
-หน่วยกิตเปลี่ยน 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
 

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                ๓ (๓-๐-๖) 
               (Seminar on Peace and Human Rights) 
 สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการด้าน

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน             ๓ (๓-๐-๖) 
               (Seminar on Peace and Human Rights) 
 สั มมนาแนวคิ ดทฤษฎี เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ มนุ ษยชน และ

-คงเดิมทุกอย่าง 



๑๔๓ 

สิทธิและเสรีภาพ การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้าง เงื่อนไข กติกา กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อตกลงต่างๆ ทางสังคมที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย
ศึกษาผ่านประเด็นสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน ร่วมกันวิเคราะห์หลักสิทธิและ
เสรีภาพที่พึงมีพึงได้ของเพ่ือนมนุษย์ และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาแนวทางการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในฐานะของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาและจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา    

กระบวนการด้านสิทธิและเสรีภาพ การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้าง เงื่อนไข 
กติกา กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ทางสังคมที่เป็นมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยศึกษาผ่านประเด็นสถานการณ์ใน
สังคมปัจจุบัน ร่วมกันวิเคราะห์หลักสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ของ
เพ่ือนมนุษย์ และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
ฐานะของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาและจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา 

๘๑๑ ๔๑๔  พหุวัฒนธรรม                                       ๓ (๓-๐-๖) 
               (Multiculturalism) 
              ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงรูปแบบแนว
ทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ในบริบทของความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ความ
เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี  ตลอดถึงการวิเคราะห์  ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลกที่มีต่อ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตมนุษย์ และถอดบทเรียนจากปัญหาความขัดแย้งความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอดีต น ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือเพ่ือการสร้างสันติภาพด้วยการน าวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาร่วมสร้าง
ประสานสังคมให้เกิดสันติสุข 

๘๑๑ ๔๑๔  สันติวัฒนธรรม                               ๓ (๓-๐-๖) 
               (Culture of Peace) 
    ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และบูรณำกำรแนวคิด และวิธี
ปฏิบัติในกำรสร้ำงสันติวัฒนธรรม ผ่ำนมุมมองและประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนขององค์กำรสหประชำชำติ องค์กำรยูเนสโก ศำสนำ และควำมเชื่อ
ต่ำงๆ ทั้งตะวันตก และตะวันออก แล้วสร้ำงเป็นรูปแบบจ ำลองในกำร
สร้ำงสันติวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม เพ่ือให้สำมำรถ
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

-รหัส หน่วยกิต 
คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย 
และอังกฤษใหม่ 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
  

๘๑๑ ๔๑๕  การมีส่วนร่วมกับการสร้างความปรองดอง       ๓ (๒-๕-๒) 
               (Participation and Reconciliation) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมเ พ่ือการเข้าถึงวิถีความ
ปรองดอง ทั้งในประเด็นการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาสังคมที่

  ยกเลิก 
เพราะเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกับวิชา 
๘๑๑ ๒๐๘  



๑๔๔ 

เกิดขึ้น เช่น ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนา การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และองค์กร รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขเยียวยา และป้องกันความ
ขัดแย้งเพ่ือสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ 

กระบวนการ
เสริมสร้างสังคม
สันติสุขโดยพุทธ
สันติวิธ ี

๘๑๑ ๓๐๕  พุทธจริยศาสตร์เพื่อสันติภาพ                 (๓) (๓-๐-๖)   
              (Buddhist Ethics for Peace) 
 ศึกษาเกณฑ์การตัดสินจริยศาสตร์ในกระบวนการสร้างสันติภาพ 
และการจัดการความขัดแย้ง โดยอาศัยองค์ความรู้เกณฑ์ตัดสินในพุทธจริย
ศาสตร์  เพื่อเป็นพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดในการเลือกใช้สันติวิธีที่สามารถ
ตอบประเด็นปัญหาจริยศาสตร์กับหลักสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกัน การใช้กฎหมายและระบบยุติธรรม การใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา การใช้การสื่อสาร ความขัดแย้งทางศาสนา ค่านิยม 
และความเชื่อ การน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการเลือกใช้
เครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ป้องกันผลกระทบที่เกิดข้ึนในการจัดการ
ความขัดแย้ง และการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างให้เกิด
สันติภาพที่ยั่งยืน 

๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ                      ๓ (๓-๐-๖)                   
               (Buddhadharma for Peace) 
                ศึกษำหลักธรรมที่ เกี่ยวข้องกับกำรสร้ ำงสันติภำพใน
พระไตรปิฎก  ทั้งในวินัยปิฎก อภิธรรมปิฎก พระสูตรตันตะปิฎก และ
คัมภีร์ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  หลักธรรมที่สัมพันธ์กับสันติภำพ  
เหตุกำรณ ์ค ำสอน และวิธีกำรกำรประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือแก้ไข กำร
ป้องกันควำมขัดแย้ง และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ให้เข้ำถึงอิสรภำพ
ทำงกำยภำพและจิตวิญญำณ 

-รหัส แลหน่วยกิต 
คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษ 
-เดิมเป็นวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต  
ได้ปรับย้ายมาอยู่
ในหมวดวิชาเลือก:   
นับหน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบาย
ใหม่หมด 

 ๘๑๑ ๔๑๗ พระพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ๓(๓-๐-๖) 
                (Buddhism and Sustainable Development Goals) 
                หลักกำร แนวคิดพุทธวิธีเพ่ือกำรปองกัน แก้ไข เสริมสร้ำง 
พัฒนำต่อยอดสันติภำพ  บูรณำกำรกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ขององค์กำรสหประชำชำติ (SDGs) ทั้งมิติในด้ำนสังคม  ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ด้ำนเศรษฐกิจ  ด้ำนสันติภำพ  และ ด้ำนควำมร่วมมือ  ศึกษำวิเครำะห์ 
ถอดบทเรียนกิจกรรม โครงกำร บุคคล ชุมชน สังคมต้นแบบ ที่ได้น ำ
หลักกำรแนวคิดไปสู่กำรปฏิบัติ ที่สะท้อนคุณค่ำและควำมส ำคัญของ

-รหัสใหม่ 
-เป็นวิชาใหม่ 
-หน่วยกิตใหม่ 
-ค าอธิบายใหม่ 
-เป็นรายวิชาใหม่ 
ทีจ่ัดอยู่ใน 
หมวดวิชาเลือก : 
นับหน่วยกิต 



๑๔๕ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืนด้วยหลักสันติวิธีต่อเพ่ือนมนุษย์และ
สังคม 

๔) วิทยานิพนธ์  (Dissertation) ๔) ดุษฎีนิพนธ์  (Dissertation)  ปรับค าใหม่ 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ์ แบบ  ๑.๑           ๕๔ (๐-๑๖๒-๐)  
      โครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สนใจ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมี
เนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การท าวิจัยในลักษณะเชิง
ปฏิบัติการ Operational Research ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียนไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ โดย
มุ่งเน้นประเด็นในการสร้างสรรค์งานด้านสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการ
แก้ไข ป้องกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสร้างสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 

๘๐๐ ๑๐๐   ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๑                  ๔๘ (๐-๑๔๔-๐) 
                 (Dissertation)                    
       กำรค้นคว้ำวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทควำมขัดแย้ง ควำม
รุนแรง สันติวิธี สันติภำพ  โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข กำรเสริมสร้ำงพัฒนำ และ
กำรรักษำต่อยอด  ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่และมีเนื้อหำตำมลักษณะวิชำที่
ก ำหนดไว้ในหลักสูตร กำรท ำวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติกำร   ที่สำมำรถน ำ
องค์ควำมรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้ เกิดผลในทำงปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมสำมำรถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนกำรสร้ำงสันติภำพและกำร
จัดกำรควำมขัดแย้งเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติให้เกิดสันติภำพ
และสันติสุข 

-รหัส และ 
หน่วยกิต คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษใหม่ 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
 

 ๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ ์ แบบ ๑.๒                   ๗๒ (๐-๒๑๖-๐)  
               (Dissertation)               
       การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแย้ง ความ
รุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข การเสริมสร้างพัฒนา และ
การรักษาต่อยอด  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร การท าวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ที่สามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมสามารถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนการสร้างสันติภาพและการ
จัดการความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติภาพ
และสันติสุข 
 

- เป็นเนื้อหาอัน
เดียวกันที่มีการ
ปรับปรุงแล้วของ
แบบ ๑.๑   
-น ามาเปิดใช้ครั้ง
แรกในแบบ ๑.๒  
(ส าหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 



๑๔๖ 

๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์ แบบ  ๒.๑                        ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)                
 โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจ มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีเนื้อหาตามลักษณะวิชา
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การท าวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ Operational 
Research ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ โดยมุ่งเน้นประเด็นในการ
สร้างสรรค์งานด้านสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแก้ไข ป้องกัน รักษา และ
พัฒนา กระบวนการสร้างสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๑                      ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)  
               (Dissertation)  
  กำรค้นคว้ำวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับบริบทควำมขัดแย้ง 
ควำมรุนแรง สันติวิธี สันติภำพ  โดยมุ่งป้องกัน แก้ไข กำรเสริมสร้ำง
พัฒนำ และกำรรักษำต่อยอด  ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่และมีเนื้ อหำตำม
ลักษณะวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร กำรท ำวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติกำร   
ที่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลในทำง
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำมำรถจับต้องได้   สะท้อนกระบวนกำรสร้ำง
สันติภำพและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง เ พ่ือกำรพัฒนำสั งคมและ
ประเทศชำติให้เกิดสันติภำพและสันติสุข 

-รหัส และหน่วย
กิต คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษใหม่ 
-ปรับค าอธิบาย 
ใหม่หมด 
 

 


