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๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร                   : ๒๕๕๕๑๘๕๑๑๐๒๒๗๘ 
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    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       : Master of Arts (Peace Studies) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.A. (Peace Studies) 

๓.  จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร  
     ๓.๑ หลักสูตรแผน  ก   แบบ  ก  ๒      จ ำนวน   ๓๙  หน่วยกิต 

       ๓.๒ หลักสูตรแผน  ข                           จ ำนวน   ๓๙  หน่วยกิต 

  ๔. รูปแบบของหลักสูตร 
๔.๑ รูปแบบ    
      หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี  
๔.๒ ภาษาที่ใช้     
      การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
๔.๓ การรับเข้าศึกษา    
      รับผู้เข้าศึกษาเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
๔.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
      เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
๔.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาสันติศึกษา 
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๕. สถานภาพของหลักสูตร 
      ๕.๑  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐  เปิดสอนภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
      ๕.๒  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที ่๓ /๒๕๖๐   
             เมื่อวันที่  ๒ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๕.๓  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
              เมื่อวันที่พุธ  วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
       คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ๗. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
      - อาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
      - ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความขัดแย้ง เป็นผู้น าด้านสันติภาพในชุมชน  สังคม และองค์กร             
        ทั้งในกิจการคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคประชาคม 
      - นักวิจัยทางด้านสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง 
      - นักพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรม นักสื่อสารองค์กร  
      - นักเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอม  
      - นักวิชาการอิสระและวิทยากรอบรม 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓ 
 

๘. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ      
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การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

รอง
ศาสตราจารย ์

พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส, 
ดร. 
ID ๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖๗๒๘ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 
 

อาจารย ์ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, 
ดร. 
ID ๓๔๗๐๘๐๐๒๙๑๕๐๗ 

พธ.ด. (ปรัชญา) 
 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
 
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
 
๒๕๕๑ 
 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์
 

ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ ์
ID ๓๑๐๑๘๐๑๑๑๙๗๗๙ 

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
 
ศศ.ม.(จิตวิทยาอตุสาหกรรม
และองค์การ) 
บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

๒๕๕๖ 
 
๒๕๕๑ 
 
๒๕๓๗ 
 

  ๙. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ใช้อาคารเรียนซึ่งเป็นที่ท าการของสาขาวิชาสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑๐. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

        ๑๐.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ             

จนเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าในสังคม ทั้งในระดับภาคเศรษฐกิจและภาคครัวเรือน                    
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งเชิงโครงสร้างของสังคม  ทิศทางการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจึงก าหนดนโยบายเพ่ือลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนานวัตกรรมทางด้านสันติภาพ  เพ่ือการจัดการความขัดแย้งที่สามารถสอดรับกับความต้องการ 
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องขับเคลื่อนสังคมในกระแสเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีทักษะทางด้านการจัดการความขัดแย้งและการสร้างสันติสุข ที่สามารถผสานความรู้
ทางพุทธศาสตร์อันเป็นการพัฒนาสันติภาพภายใน มาบูรณาการกับเครื่องมือจัดการความขัดแย้งตาม   
หลักสันติวิธี และการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความรู้และทักษะในการน าองค์ความรู้ไปร่วมประสานหาแนวทาง
จัดการแก้ไขความขัดแย้ง และประสานสังคมให้เกิดสันติสุข ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและเป็น
ผู้น าการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ประเทศให้มีความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันจากกระแสบริโภคนิยม และสามารถก้าวทันโลกยุค  โลกา-    
ภิวัตน์พัฒนาเศรษฐกิจไทยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง สังคมจึงมีความจ าเป็นและต้องการนักวิศวกร
สันติภาพที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงแก่นแท้ของการจัดการความขัดแย้ง และแนวทางการสร้าง
สันติภาพเพ่ือมาท าหน้าที่ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับชุมชน  สังคมจนถึง
ระดับประเทศต่อไป 

      ๑๐.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                ความท้าทายที่มีต่อสถานการณ์ของประเทศไทยนอกจากต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดประตู

สู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงสร้างสรรค์และในแง่ของปัญหาการอยู่ร่วมกัน  
ของประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและภาษา ท าให้สังคมไทยต้องเตรียมพร้อม
ในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศอันมาจากความเชื่อ
ทางการเมืองที่ต่างขั้วกันจนน าพาสังคมไทยไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมา ประกอบกับปัญหาการ
หลอมรวมวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ภูมิปัญญาวิถีการด าเนินชีวิตแบบไทยเริ่มเลือนหายไป ปัญหาเชิง
โครงสร้างนโยบายของภาครัฐที่ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยอยู่ในภาวะขาด
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และส่งผลให้ปัญหาความรุนแรงในสังคมเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคม ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจน
ไปถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการ
ใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร แนวทางในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมในสังคมไทย คือ การเดินหน้าขององค์กรในภาคต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เพ่ือก ากับดูแลให้
องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ด าเนินการให้เป็นไปเพ่ือแก้ไข ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง และการส่งเสริมพัฒนา
ทั้งมิติสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ด้วยเหตุปัจจัยนี้ท าให้เห็นว่าสังคมไทย
มีความต้องการนักวิศวกรสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี   การศึกษาวิจัย 
และองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านสันติภาพที่มีพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว 

๑๑. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 

      ๑๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร  
            บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น 
ในการผลิตวิศวกรสันติภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในงานด้านสันติ  มีองค์
ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้  กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางด้าน
สันติภาพในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ผ่านมาโครงการหลักสูตรสันติศึกษาประสบความส าเร็จ
ในการผลิตวิศวกรสันติภาพในระดับปริญญาโทและมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้หลักสูตร
สันติศึกษา ภายใต้การดูแลควบคุมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนายกระดับการผลิตวิศวกรด้านสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ 
สามารถสร้างสรรค์งานสันติภาพทั้งในด้านวิชาการและผลักดันโครงการสันติภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
เน้นการศึกษาโครงการวิจัยที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติได้จริง  ดังนั้น ทางสาขาวิชาสันติศึกษา จึงมีความประสงค์จะ
เปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา   เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการ
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เรียนรู้องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา   และการบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
และการน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปรับใช้สังคม  ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสันติภาพที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนา   โดย
มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่
วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติภาพของประเทศชาติสืบต่อไป 

      ๑๑.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
               ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ จากแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ในด้านสันติภาพ เพ่ือท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้
ทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการสร้างสันติภาพที่ประกอบด้วยรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติที่ส าคัญ อันได้แก่ ทักษะภาวะผู้น า การใช้การเจรจา การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย การท างานเป็น
หมู่คณะ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศน์ในการเฝ้าระวัง            
ความเสี่ยง การออกแบบและการสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมในการสร้างสันติ
สุขร่วมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผู้น าต้นแบบด้านสันติภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น โครงการ            
สันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรม และ
สถาบันพระปกเกล้าจึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา    

๑๒. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 

       ๑๒ .๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์  หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย  และผู้ทรงคุณวุฒิ                    
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ตลอดจน
คณาจารย์หลักสูตรมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนวิชาสันติศึกษาและที่เกี่ยวข้อง  มาเป็น
ผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา รวมทั้งสื่อประกอบการเรียนการสอน 
ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 

       ๑๒.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
                ๑๒.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา  

อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การด าเนินการ 

                ๑๒.๒.๒  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติ
ศึกษาควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

         ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
             หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะบูรณาการสันติภาพ   

ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านสันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณ์แห่งการมีสติ ขันติและสันติ เข้าถึงความเป็นผู้รู้ ตื่น เบิก
บาน สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชีพ
ชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  

   ๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
  สภาพปัญหาความขัดแย้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรง   อีกทั้งความขัดแย้งยังมีความสลับซับซ้อนของปัญหาที่เกี่ยวโยงกับชาติพันธ์  ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม ดังนั้นหลักสูตรสันติศึกษาจึงเป็นหลักสูตรสร้างวิศวกรสันติภาพที่สังคมก าลังต้องการ   เพ่ือจุด
ประกายความคิดและน าพาสันติวิธีไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสร้างเสริมสังคมสันติสุข น าพาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างอารยะ เป็นต้นแบบของนักสันติภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นแสงสว่างสู่
การเสริมสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี  

     ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                     ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์สันติ

ศึกษาท้ังด้านทฤษฎีและสามารถสร้างสันติภาวะให้กับตนเอง ชุมชน สังคม  
                    ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ให้มีความสามารถน าองค์ความรู้ด้านสันติภาพไป

ประยุกตใ์ช้ในชีวิตเพ่ือป้องกัน  แก้ไขความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขในระดับบุคคล ชุมชน สังคม  
                    ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากระบวนการ

สร้างสันติภาพผ่านวิถีชีวิต ผ่านความเชื่อมิติศาสนา วัฒนธรรม  ความเป็นชาติพันธุ์ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคมไทย  

 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชีต/ 

๑) การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์

๑) ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน 
รวมทั้งการศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน

๑) ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพของบัณฑิต และ
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สังคมปัจจุบัน และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

หลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกล้เคียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ประสิทธิภาพของบัณฑิตในการ
สร้างสันติภาพและสันติสุขให้
สังคม และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ  

๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจ
มีผลกระทบต่อหลักสูตร และ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

๒) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน และ
การประกันคุณภาพหลักสูตรกลยุทธ์  

๒) ผลการจัดสัมมนา/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร/ตัว
บ่งชี้  

 

๓) การติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้  

๓) การประเมินผลหลักสูตร และสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

๓) ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ 
ทุก ๕ ปี  

๔) พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ เก่ง
งาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครอง
ชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา เป็น
ที่ต้องการของแหล่งจ้างงาน  

๔) ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตาม
วาระปรับปรุงของหลักสูตรโดยอ้างอิง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  

๔) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรเอกสารหลักสูตร ฉบับ
ที่ปรับปรุงผลการท างานเป็นที่
พึงพอใจ  

 

 
 

หมวดที ่๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

   ๑. ระบบการจัดการศึกษา 

       ๑.๑ ระบบการศึกษา 
              ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก 
๑ ภาค มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และไม่ขัด
กับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
              ๑.๑.๒ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖)  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘ (ภาคผนวก ข)      

   ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
              อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  โดยให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ภาคผนวก ข)     
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     ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
             ๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อ

ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
             ๑.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
             ๑.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
             ๑.๓.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน 

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  
             ๑.๓.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
             ๑.๓.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
         ๑.๓.๗ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม 

  ๒. การด าเนินการหลักสูตร 

   ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
              ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค

การศึกษาปกติ  โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้ 
      ภาคการศึกษาท่ี   ๑   เดือน  มิถุนายน – กันยายน 
      ภาคการศึกษาท่ี   ๒   เดือน  ตุลาคม – มกราคม 

  ภาคฤดูร้อน             เดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

      ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา  
             ๒.๒.๑ แบบศึกษาเต็มเวลา 

      ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
              ๒.๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

              ๒.๓.๒  ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้น  ผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการหรือวุฒิการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ   

             ๒.๓.๓  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
             ๒.๓.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้  
              ๒.๓.๕  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความ
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ประพฤติหรือผิดวินัย 

      ๒.๔ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
             บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรแผน ก  แบบ ก (๑), แบบ ก 
(๒)  และ แผน ข  ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้  

             ๒.๔.๑ ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาก าหนด  

             ๒.๔.๒ ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาของกลุ่มวิชาที่เข้าศึกษา มีความรู้และ
ความสามารถด้านอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 

              ๒.๔.๓ ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

  
๒.๕ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๖ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาไม่เพียงพอ จัดรายวิชาบังคับและเอกแบบไม่นับหน่วยกิต 

ทักษะด้านการบูรณาการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ด้านสันติศึกษา 

จัดรายวิชาเลือกในด้านที่เกี่ยวข้องตามความ
สนใจและความถนัดของนิสิตเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การวิจัยเพิ่มเติมตามความสนใจและความเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งเป็นผู้ช่วยวิจัยของ
อาจารย์ในการท าโครงการวิจัยต่างๆ 

ปัญหาการปรับตัวส าหรับการเรียนในระดับที่
สูงขึ้น เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
และการพัฒนาทักษะด้านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร
ภาษาอังกฤษ 

เสริมความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการและ
สนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในเวทีสากล 

     

 * ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเป็นหลัก 
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  ๒.๗  แผนการรับนิสิตแผน  ก แผน ข และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
              ๒.๗.๑  แผน ก แบบ ก ๒ 

ระดับชัตนปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชัตนปีที ่๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชัตนปีที ่๒ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชัตนปีที ่๓ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
รวมจ านวนนิสิต ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

           

        ๒.๗.๒  แผน ข 

ระดับชัตนปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชัตนปีที ่๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ชัตนปีที ่๒ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ชัตนปีที ่๓ - - ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมจ านวนนิสิต ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 

  ๒.๘ งบประมาณตามแผน 
        ๒.๘.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

 
 

รายรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน  ๒,๑๒๕,๐๐๐  ๔,๐๗๕,๐๐๐  ๔๐๐๐,๐๗๕,  ๔๐๐๐,๐๗๕,  ๔๐๐๐,๐๗๕,  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวม ๒,๖๒๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ 
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   ๒.๘.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

   
          

รายการรายจ่าย 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. หมวดค่าตอบแทน ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ 

  ๑.๑ ค่าตอบแทน 
อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

  ๑.๒ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ 

๒. ค่าวัสดุละครภุัณฑ ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ 

  ๒.๑ วัสดุส านักงาน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

  ๒.๒ บ ารุงอุปกรณ ์ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  ๒.๓ คอมพิวเตอร์  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

  ๒.๔ เบ็ดเตล็ด  ๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๓. ค่าหนังสือ/ต ารา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔. ค่าตีพิมพ์หนังสือ/
ต ารา/วารสาร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕. ค่าศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖. ค่าพัฒนาอาจารย ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๗. ค่าประชาสัมพันธ์
หลักสตูร 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๘. ค่าสนับสนุนงานวิจัย - ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๙. ค่าสิ่งปลูกสร้าง บ ารุง
สถานท่ี 

๑๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๒,๕๖๐,๐๐๐ ๓,๑๖๐,๐๐๐ ๗,๓๙๔,๒๐๐๐ ๔,๒๖๒,๐๐๐ ๔,๒๖๒,๐๐๐ 

      ๒.๙ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
             - ใช้รูปแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน   

      ๒.๑๐ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
             -  ไม่มี 
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  ๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

       ๓.๑ หลักสูตร 
           ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 
                    ๑) หลักสูตรแผน   ก  แบบ ก ๒   จ านวน  ๓๙  หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร 
                    ๒) หลักสูตรแผน  ข                 จ านวน  ๓๙  หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร 
            ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
                    ๑) แผน  ก  แบบ ก  ๒  ศึกษารายวิชา ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
                   ๒) แผน ข   ศึกษารายวิชา ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๒ ปี หรือ ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ แผน ข หลังจากเรียนรายวิชา
ครบจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนการสอบสารนิพนธ์ด้วย
ข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า 

                    นิสิตระดับ แผน ก  แบบ ก ๒ และ แผน ข  ต้องศึกษารายวิชาในของหลักสูตรมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์     

 

   หมายเหตุ : รายวิชาที่ม ี (   )  นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
 
 ๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลกัสตูรแผน  ก แบบ ก ๒ 
   ๑) หมวดวิชาบังคับ    
             ๑.๑) วิชาบังคับ   แบบนับหน่วยกิต     จ านวน ๓ รายวิชา    จ านวน  ๙  หน่วยกิต   
๖๑๘ ๑๐๑   ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Peace Theories and Conflict Management) 
๖๑๘ ๑๐๒   ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพในโลกยุคใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
 (History and Development of War and Peace in the Modern World) 
๖๑๘ ๑๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhism for Peace) 

 หมวดวิชา 
แผน ก 

แบบ ก ๒ 
แผน ข 

๑. หมวดวิชาบังคับ 
      ๑.๑ นับหน่วยกิต 

๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
๙    
(๙) 

 
๙    
(๙) 

 ๒. หมวดวิชาเอก ๑๒   ๑๒  
 ๓. หมวดวิชาเลือก ๖ ๑๒ 
 ๔. วิทยานิพนธ์ ๑๒   - 
 ๕  สารนิพนธ ์ - ๖ 

รวมทัตงสิตน   ๓๙   ๓๙ 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๓ 
 

 
   ๑.๒) วิชาบังคับ   แบบไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  ๓ รายวิชา                
๖๑๘ ๑๐๕  สังคมพหุวัฒนธรรม  (๓) (๒-๑-๖) 
   (Multi-cultural Society) 
๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสันติภาพ  (๓) (๒-๒-๕) 
  (Research Methodology for Peace) 
๖๑๘ ๒๐๕     กรรมฐาน   (๓)(๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation) 
หมายเหตุ  :     รายวิชา   (   )  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
 
                   ๒) หมวดวิชาเอก   จ านวน  ๔ รายวิชา                       จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธี   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Peaceful Means) 
๖๑๘ ๑๐๖ สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ  ๓ (๐-๓-๖) 
  (Mindfulness for Peace Engineers) 
๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  ๓ (๐-๓-๖) 
  (Practice of Conflict Management by Buddhist Peaceful Means) 
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพื่อสันติภาพ  ๓ (๒-๕-๒) 
   (Mindful Dialogue for Peace) 
 
                 ๓)  หมวดวิชาเลือก : นิสิตต้องเลือกศึกษาจ านวน  ๒ รายวิชา       จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ           ๓ (๓-๐-๖) 
 (Justice  Process  for  Peace) 
๖๑๘ ๑๐๗     ทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยคนกลาง  ๓ (๒-๒-๕) 
  (Skill on Negotiation and Mediation) 
๖๑๘ ๒๐๙ สันติยุติธรรมทางสังคม  ๓ (๒-๑-๖) 
  (Social Justice for Peace) 
๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา  ๓ (๐-๓-๖) 
  (Seminar on Religious Tolerance) 
๖๑๘ ๒๑๒  นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยกับกระบวนการสร้างสันติภาพ  ๓ (๒-๑-๖) 
  (Thai Wisdom Innovation and Peace Building Process) 
 
                 ๔) วิทยานิพนธ์                                                               
 ๖๑๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์    จ านวน  ๑๒ หนว่ยกิต 
 (Thesis)  
   
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๔ 
 

  ๓.๑.๕ รายวิชาส าหรับหลกัสตูร  แผน  ข 
   ๑) หมวดวิชาบังคับ    
              ๑.๑) วิชาบังคับ   แบบนับหน่วยกิต     จ านวน ๓ รายวิชา    จ านวน  ๙  หน่วยกิต   
๖๑๘ ๑๐๑   ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Peace Theories and Conflict Management) 
๖๑๘ ๑๐๒   ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพในโลกยุคใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
 (History and Development of War and Peace in the Modern World) 
๖๑๘ ๑๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhism for Peace) 
 
   ๑.๒) วิชาบังคับ   แบบไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  ๓ รายวิชา                
๖๑๘ ๑๐๕  สังคมพหุวัฒนธรรม  (๓) (๒-๑-๖) 
   (Multi-cultural Society) 
๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสันติภาพ  (๓) (๒-๒-๕) 
  (Research Methodology for Peace) 
๖๑๘ ๒๐๕     กรรมฐาน  (๓) (๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation) 
หมายเหตุ  :     รายวิชา   (   )  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
 
                  ๒) หมวดวิชาเอก   จ านวน  ๔ รายวิชา                       จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธี   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Peaceful Means) 
๖๑๘ ๑๐๖ สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ  ๓ (๐-๓-๖) 
  (Mindfulness for Peace Engineers) 
๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี  ๓ (๐-๓-๖) 
  (Practice of Conflict Management by Buddhist Peaceful Means) 
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพื่อสันติภาพ  ๓ (๒-๕-๒) 
   (Mindful Dialogue for Peace) 
 
                   ๓)  หมวดวิชาเลือก : นิสิตต้องเลือกศึกษาจ านวน  ๔ รายวิชา    จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 
๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ           ๓ (๓-๐-๖) 
 (Justice  Process  for  Peace) 
๖๑๘ ๑๐๗     ทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยคนกลาง  ๓ (๒-๒-๕) 
  (Skill on Negotiation and Mediation) 
๖๑๘ ๒๐๙ สันติยุติธรรมทางสังคม  ๓ (๒-๑-๖) 
  (Social Justice for Peace) 
๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา  ๓ (๐-๓-๖) 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๕ 
 

  (Seminar on Religious Tolerance) 
๖๑๘ ๒๑๒ นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยกับกระบวนการสร้างสันติภาพ  ๓ (๒-๑-๖) 
  (Thai Wisdom Innovation and Peace Building Process) 
   
                  ๕) สารนิพนธ์                                                               
 ๖๑๘ ๓๐๐ สารนิพนธ์    จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
 (Research Paper)   

 
         ความอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจ าวิชา 

           ๑. รหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสันติศึกษา  ประกอบด้วย
เลข  ๖ หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

                      ๑)  เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที ่๑ แสดงคณะ ตัวที ่๒-๓ แสดงสาขาวิชาภาควิชา/ 
                      ๒)  เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที ่๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที ่๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

           ๒. หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการ
สอนของรายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/ต่อ
สัปดาห์ การปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
            ๓.๑.๖ แผนการศึกษา                 
   
   ๓.๑.๖.๑ แผนการศึกษา  แผน  ก แบบ ก ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แผน  ก แบบ ก ๒ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ    
๖๑๘ ๑๐๑  ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง 
๖๑๘ ๑๐๒  ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพ   
               ในโลกยุคใหม่ 
วิชาเอก      
๖๑๘ ๒๐๗  พุทธสันติวิธี   
วิชาเลือก    
๖๑๘ xxx   เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๑ วิชา 

 
   ๓    

๓  
  
 

  ๓   
  

๓   

 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
 
x 

 
๐ 
๐ 
 
 

๐ 
 
x 

 
๖ 
๖ 
 
 

๖ 
 
x 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    

 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๖ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แผน  ก แบบ ก ๒ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ    
๖๑๘ ๑๐๓    สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ 
๖๑๘ ๑๐๕    สังคมพหุวัฒนธรรม 
วิชาเอก 
๖๑๘ ๑๐๖    สติส าหรับวิศวกรสนัติภาพ 
วิชาเลือก  
๖๑๘ xxx     เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก   ๑ วิชา 
วิทยานิพนธ์     
     - 

 
๓    

(๓)   
 

๓  
 

   ๓    
 
- 

 
๓ 
๒ 
 

๐ 
 
x   
 
 - 

 
๐ 
๑ 
 

๓ 
 
x    
 
- 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 
x 
 
- 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

หมายเหตุ : รายวิชา (  )ไม่นับหน่วยกิต   
ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แผน  ก แบบ ก ๒ 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ  
๖๑๘ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสนัติภาพ 
๖๑๘ ๒๐๕  กรรมฐาน 
วิชาเอก   
๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธ ี
วิชาเลือก   
    - 
วิทยานิพนธ์     
๖๑๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ ์

 
(๓)   
(๓)   

 
๓   
 
- 
 

๓ 

 
๒ 
๑ 
 

๐ 
 
- 
 

๐ 

 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 
- 
 

๓ 

 
๕ 
๖ 
 

๖ 
 
- 
 

๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๗ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แผน  ก แบบ ก ๒ 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๔ วิชาบังคับ  
 - 
วิชาเอก  
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพื่อสันตภิาพ 
วิชาเลือก  
    - 
วิทยานิพนธ์ 
๖๑๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ ์

 
- 
 

๓   
 
- 
 

๙  

 
- 
 

๒ 
 
- 
 

๐ 

 
- 
 

๕ 
 
- 
 

๙ 

 
- 
 

๒ 
 
- 
 

๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    

 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

  หมายเหตุ : รายวิชา (  )ไม่นับหน่วยกิต   
 
 
      ๓.๑.๖.๒  แผนการศกึษา  แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แผน ข 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ    
๖๑๘ ๑๐๑  ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง 
๖๑๘ ๑๐๒  ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพ 
                 ในโลกยุคใหม่ 
วิชาเอก     
๖๑๘ ๒๐๗  พุทธสันติวิธี   
วิชาเลือก    
๖๑๘ xxx   เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๑ วิชา 

 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 

 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
 
x 

 
๐ 
๐ 
 
 

๐ 
 
x 

 
๖ 
๖ 
 
 

๖ 
 
x 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    

 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๘ 
 

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ภาค  

การศึกษา 
รหัส/รายวิชา แผน ข 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ    
๖๑๘ ๑๐๓  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ 
๖๑๘ ๑๐๕  สังคมพหุวัฒนธรรม 
วิชาเอก 
๖๑๘ ๑๐๖  สตสิ าหรับวิศวกรสันติภาพ 
วิชาเลือก  
๖๑๘ xxx   เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๑ วิชา 
สารนิพนธ ์  
   - 

 
  ๓    
(๓)  
 

๓  
 

  ๓    
 

- 

 
๓ 
๒ 
 

๐ 
 
x 

 
-  

 
๐ 
๑ 
 

๓ 
 
x 
 
- 

 
๖ 
๖ 
 

๖ 
 
x 
 
- 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

หมายเหตุ : รายวิชา (  )ไม่นับหน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แผน ข 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ  
๖๑๘ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสนัติภาพ 
๖๑๘ ๒๐๕  กรรมฐาน 
วิชาเอก   
 ๖๑๘ ๒๐๘  ปฏิบตัิการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันต ิ
                 วิธี 
วิชาเลือก   
 ๖๑๘ xxx   เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๑ วิชา 
สารนิพนธ ์  
  - 

 
(๓)  
(๓)  
 

๓ 
 
 

๓  
 
- 

 
๒ 
๑ 
 

๐ 
 
 
x 
 
- 

 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 
 
x 
 
- 

 
๕ 
๖ 
 

๖ 
 
 
x 
 
- 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    

 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    
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ภาคการศึกษาที่ ๔ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แผน ข 

หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๔ วิชาบังคับ  
 - 
วิชาเอก  
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพื่อสันตภิาพ 
วิชาเลือก  
๖๑๘ xxx  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก   ๑ วิชา 
สารนิพนธ ์
๖๑๘ ๓๐๐ สารนิพนธ ์

 
- 
 

๓ 
 

๓  
 

๖ 

 
- 
 

๒ 
 
x 

 
๐ 

 
- 
 

๕ 
 
x 

 
๖ 

 
- 
 

๒ 
 
x 
 

๐ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    

 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

        
    ๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา   (ดูจากภาคผนวก  ก) 

   ๓.๒  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิ 
         ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

รอง
ศาสตรา 
จารย ์

พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส, 
ดร*. 
ID ๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖๗๒๘ 

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

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

อาจารย ์ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, 
ดร*. 
ID ๓๔๗๐๘๐๐๒๙๑๕๐๗ 

พธ.ด. (ปรัชญา) 
พธ.ม. (ปรัชญา) 
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 

อาจารย ์
 

ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ*์ 
ID ๓๑๐๑๘๐๑๑๑๙๗๗๙ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม-

และองค์การ) 
บธ.บ. (การโฆษณาและ-

ประชาสมัพันธ์ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
 
๒๕๓๗ 

ศาสตรา 
จารย์  

 

พระราชปรยิัติกวี   
(สมจินต ์สมฺมาปญฺโญ),ดร. 
ID ๕๓๑๑๐๐๐๐๗๕๖๘๙ 

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

Banaras Hindu University, India 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๒ 
๒๕๓๒ 
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อาจารย ์
 

ดร.นพ.บรรพต ต้นธรีวงศ์** 
ID๓๒๔๐๖๐๐๐๖๐๙๖๑ 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๓๒ 
๒๕๒๘ 

อาจารย ์ ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค ์** 
ID ๓๑๐๐๙๐๕๐๕๔๖๖๔ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
M.S. (Food & Nutrition    
Management) 
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์-   
และโฆษณา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Central State University, 
Oklahoma, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๒๖ 

 
๒๕๒๔ 

 
หมายเหตุ: *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท 
              **อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
     ให้เป็นไปตามคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเห็นชอบ 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
          ไม่มี 

๕.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
         หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษาได้ก าหนดให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาสันติศึกษา ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท าโครงการ
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
         ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
         การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นการวิจัยทางด้านสันติศึกษา ภายใต้การดูแลของประธาน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่มีหน้าที่ในการควบคุม ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ที่มีคุณภาพ และสามารถติพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีฐานข้อมูลอ้างอิงที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติรับรอง 
        ๕.๒ มาตรฐานและผลลัพธ์ของการเรียน 
        นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นระบบและมีหลักการสามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการพัฒนางานสร้างสันติภาพ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลการวิจัยสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาการวิจัยต่อไปได้ 
  ๕.๓ ช่วงเวลา 
           ๕.๓.๑ นิสิตที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒ จะท าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ี ๔ 
              ๕.๓.๒ นิสิตที่ศึกษาตามแผน ข จะท าสารนิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ี ๔ 
  ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
        ๕.๔.๑ การศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
           ๕.๔.๒ การศึกษาตามแผน ข  ท าสารนิพนธ์ จ านวน ๖ หนว่ยกิต 
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  ๕.๕ การเตรียมการ  
        ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ห้องเรียน  ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมใน
แต่ละปีการศึกษา 
        ๕.๕.๒ คณาจารย์ให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิต  และให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยความเห็นชอบของประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   
        ๕.๕.๓ หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนา อบรม หรือให้ค าปรึกษาด้านการเขียนงานวิจัยด้าน
สันติศึกษา นิสิตเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้านสันติศึกษา การจัดการความขัดแย้ง ทั้งในและต่างประเทศ 
เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยด้านสันติศึกษา   
         ๕.๕.๔ อาจารย์จัดท าตารางการเรียนการสอนและตารางส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
   ๕.๕.๕ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล   
   ๕.๖.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘  
   ๕.๖.๒ ในการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบ หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
            ๕.๖.๓ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุก
ครั้ง 
            ๕.๖.๔ หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น
ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย  
   กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ทันเวลาตามที่คณะกรรมการก าหนด 
จะต้องด าเนินการยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ทั้งนี้การขยายเวลาต้องอยู่
ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันสอบ  หากเกินจากก าหนดนี้ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านและจะต้อง
ด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตเท่านั้น  
            ๕.๖.๕ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์  โดยก าหนดเป็น ๔ ระดับ คือ 
                            ผลการศึกษา                                                     ระดับ 
                            ดีเยี่ยม (Excellence)                                             A 
                            ดี (Good)                                                           B+ 
                            ผ่าน (Passed)                                                      B 
                            ตก (Failed)                                                         F 
           ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที ่๖ ข้อที ่๑๔ (ภาคผนวก ข)      
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  ๕.๖.๖ การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในหน้าอนุมัติ อาจ
กระท าได้เมื่อเห็นสมควรแต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขทั้งรูปแบบและเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
            ๕ .๖ .๗  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เสนอผลการประเมิน
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการเสียงข้างมากมีมติให้ผ่าน ให้
รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้
ขาด เมื่อทราบผลการประเมินและให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๒๓ 
 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

       ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

   ๑ . เป็นนักสันติภาพที่มี   สันติ
ภาวะภายในและสามารถประสาน
สั ง ค ม ใ ห้ มี สั น ติ ภ า พ   เ ป็ น ผู้ 
เ ชี่ ย ว ช าญ ใ นก า รส ร้ า ง  ส ร ร ค์
เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง 
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ใ ห้ สั ง ค ม  มี จิ ต วิ ญ ญ า ณ แ ล ะ
อุดมการณ์ที่ เสียสละอุทิศตนเพ่ือ
ผู้อ่ืนและมีภาวะต้านทานความอคติ
ในจิตใจ  
   ๒.มีทักษะด้านการจัดการความ
ขัดแย้ง และสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้านการสร้างสันติภาพ ไปสู่
การพัฒนางานด้านสันติภาพด้วย
องค์ความรู้ใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความสร้างสรรค์สามารถน าไป
พัฒนาสังคมให้อุดมด้วยสันติสุข 
 

  ๑. สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้ ง
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
มุ่ ง เน้นให้ เกิดภาวะผู้น าและจิตวิญญาณที่ เสียสละ  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะพัฒนาสันติภายในตนและส่งเสริม
สังคมให้มีสันติสุขอันเป็นอุดมการณ์ของนักวิศวกรสันติภาพ 
  ๒. พัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมให้เข้าถึงสันติภาพและ
สันติสุข ด้วยกระบวนการเครื่องมือความรู้ด้านสันติวิธีและพุทธสันติ
วิธีในพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ โดยจัดให้นิสิตได้มี
โอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักสันติวิธี  หน่วยงาน
หรือองค์กรด้านสันติภาพ พร้อมทั้งบริบทของสันติภาพในทาง
ศาสนา  
  ๓. น ารูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ฝึกให้นิสิตเน้นการคิดวิเคราะห์ รับฟังผู้ อ่ืนด้วยหัวใจ
กรุณาและเมตตา สามารถรับฟังความเห็นต่างๆ และมีอิสรภาพใน
การน าเสนอความเห็นของตนเองด้วยความเอ้ืออาทร  
  ๔. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือ
พัฒนาจิตเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือให้เกิดปัญญา ส่วนบุคลิกภาพ
ภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกายการเข้าสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้  ทั้งทางภาคทฤษฎีและการ
ท าการวิจัย 
  ๕. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการท าโครงการวิจัย
ต่างๆ ในรายวิชาที่สนใจและจัดหาผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านนั้นๆ มา
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  ๖. จัดท าโครงการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน 
โดยน าองค์ความรู้ด้านสันติภาพไปบูรณาการใช้ในการสร้าง
สาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม 
  ๗. จัดให้นิสิตสามารถพัฒนาในด้านการเขียนงานวิจัยและ
บทความที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณภาพตามหลักวิชาการ  
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  ๘. สนับสนุนให้นิสิตพัฒนาตนในการน าเสนอผลงานผ่านเวที
วิชาการ งานสัมมนาวิชาการ มีทักษะในการพูดและการน าเสนอ
ผลงานอย่างมืออาชีพ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

      ๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                    ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านสันติศึกษา 
                    ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้ อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐาน ความรู้ 
ทางด้านสันติภาพในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
                    ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่  
ท างาน และชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
                    ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 

๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอน

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
         ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความ

คิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
           ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และในการวิจัย 

 ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                          มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และ

ภายหลังส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้
แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 

                         ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จ
และส่งงานตามก าหนด 

                         ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้า
ร่วมกิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 

                         ๓. ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
                         ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ 

แบบวัดผล 
       ๕ .ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้มหาบัณฑิต ประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ ใช้

มหาบัณฑิต   และประเมินจากผู้ปกครองของมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
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    ๒.๒ ด้านความรู้ 

             ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของ
สาขาวิชาสันติศึกษา 
      ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของ
ปรากฏการณใ์นสาขาวิชาสันติศึกษา 
      ๓. ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ เชิงปฏิ บัติการที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 

            ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ๑ .จั ดการ เ รี ยนรู้ โ ดยผู้ เ รี ยน เป็ นศูนย์ กลาง  และมุ่ ง เน้ น ให้ นิ สิ ตมี ค วามรู้                    
ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึกผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี  และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง                   
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนอ
งาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
    ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับ
ข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
    ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
    ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
    ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์ 
    ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
และในระดับที่สูงขึ้น 

 ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
๑. การทดสอบย่อย 
๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม 
๔. การน าเสนอผลงาน 
๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
๖. การสอบประมวลความรู้ 
๗. การสอบวัดคุณสมบัติ 

    ๘. การสอบวิทยานิพนธ์ 
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      ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

            ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ

วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
                     ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากสันติวิธี 
   ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ  ที่
สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาที่ศึกษา
ในขั้นสูง 
                    ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ  
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสันติศึกษา ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

            ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
                     ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 

                       ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  
                       ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น                  

ให้เกิดการเรียนรู้ 

            ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                 ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
    ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 
        ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
    ๓. การน าเสนอผลงาน 
                 ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม 
                  ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 

      ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

            ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    ๑. มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษา เพ่ือการแสดงความคิดเห็น
ทางด้านวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม 
                    ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษา เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                     ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
                    ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและ
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สังคมท่ีซับซ้อน 

         ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

                    เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

   ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 

    ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการ
ท างานวิจัย 

                      ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
                      ๔. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
                      ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 

         ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ   

                     ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
                     ๑. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ

เรียน  การสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                   ๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 
                     ๓. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ 

ผลงานการท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

    ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                    ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหาเชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสันติศึกษาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

                     ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด   
การอ่านการฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

                      ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์                    
หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อ
ทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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         ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
                   ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ 
หน่วยกิต ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการค้นคว้าและน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                   ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย 
                   ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้  และการ
ท างานวิจัย 

        ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                       ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

                       ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริง 

                       ๒. การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 

    ๓ . แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้  จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
        แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง  (สัมพันธ์กับ
การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ
รอง โดยที่ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 

        ๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (Moral and Ethics) 
                  ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน

อย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านสันติศึกษา 
                  ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางสันติ

ศึกษาในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
                  ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่

ท างานและชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
                  ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น  

      ๓.๒  ด้านความรู้  (Knowledge) 
                ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา

สันติศึกษา 
                ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ใน
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สาขาวิชาสันติศึกษา        
                ๓. ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป                

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
                ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่า              

ต่อสังคม 

      ๓.๓  ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) 
              ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
              ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากสันติวิธี 
              ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์
รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีศึกษาในขั้นสูง 
              ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสันติศึกษาใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

      ๓.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal Skill and 
Responsibilies) 
  ๑. มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษา  เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม 
              ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านสันติศึกษาเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
              ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
              ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและ
สังคมท่ีซับซ้อน 

      ๓.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 
              ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหาเชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านสันติศึกษาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
              ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
อ่านการฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
              ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์ หรือโครง 
การค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๐ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

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 

หลักสูตรแผน  ก  แบบ ก ๒                    

-หมวดวิชาบังคับ  นับหน่วยกิต    จ านวน  ๙  หน่วยกิต                         

๖๑๘ ๑๐๑   ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง                    

๖๑๘ ๑๐๒   ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันตภิาพในโลกยุคใหม ่                    

๖๑๘ ๑๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสันตภิาพ                    

 หมวดวิชาบังคับ- ไม่นับหน่วยกติ  จ านวน  ๓ รายวิชา                                   

๖๑๘ ๑๐๕ สังคมพหุวัฒนธรรม                    

๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อสันติภาพ                    

๖๑๘ ๒๐๕    กรรมฐาน                    

- หมวดวิชาเอก  นับหน่วยกิต  จ านวน   ๑๒   หน่วยกิต                    

๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธ ี                     

๖๑๘ ๑๐๖ สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                    

๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี                    



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๑ 
 

 
รายวิชา 

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

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 

๖๑๘ ๒๑๐ สุนทรียสารเพื่อสันตภิาพ                    

- หมวดวิชาเลือก   นับหน่วยกิต  จ านวน  ๖ หน่วยกิต                    

๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยตุิธรรมเพื่อสันติภาพ                     

๖๑๘ ๑๐๗    ทักษะการเจรจาและการไกลเ่กลี่ยคนกลาง                    

๖๑๘ ๒๐๙ สันติยตุิธรรมทางสังคม                    

๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา                    

๖๑๘ ๒๑๒ นวัตกรรมภูมิปญัญาไทยกับกระบวนการสรา้งสันตภิาพ                    

    วิทยานิพนธ์ -จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต                    

๖๑๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ ์                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๒ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา   

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

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 

หลักสูตร แผน ข                    

- หมวดวิชาบังคับ  จ านวน  ๙  หน่วยกิต                       

๖๑๘ ๑๐๑   ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง                    

๖๑๘ ๑๐๒   ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันตภิาพในโลกยุคใหม ่                    

๖๑๘ ๑๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสันตภิาพ                    

 หมวดวิชาบังคับ- ไม่นับหน่วยกติ   จ านวน  ๓ รายวิชา                    

๖๑๘ ๑๐๕  สังคมพหุวัฒนธรรม                    

๖๑๘ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อสันติภาพ                    

๖๑๘ ๒๐๕    กรรมฐาน                    

- หมวดวิชาเอก  แบบนับหน่วยกิต  จ านวน   ๑๒   หน่วยกิต                    

๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธ ี                     

๖๑๘ ๑๐๖ สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ                    

๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี                    



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๓ 
 

 
รายวิชา   

๑.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

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 

๖๑๘ ๒๑๐ สุนทรียสารเพื่อสันตภิาพ                    

- หมวดวิชาเลือก   แบบนับหน่วยกิต   จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต                    

๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยตุิธรรมเพื่อสันติภาพ                              

๖๑๘ ๑๐๗  ทักษะการเจรจาและการไกลเ่กลี่ยคนกลาง                    

๖๑๘ ๒๐๙ สันติยตุิธรรมทางสังคม                    

๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา                     

๖๑๘ ๒๑๒ นวัตกรรมภูมิปญัญาไทยกับกระบวนการสรา้งสันตภิาพ                    

- สารนิพนธ์   จ านวน  ๖  หน่วยกิต                    

๖๑๘ ๓๐๐ สารนิพนธ ์                      



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๔ 
 

หมวดที ่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

 ๕.๑  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  (ฉบับที ่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  เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิต  ทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นอย่างน้อย 

            ๕.๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
                    แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบันมาเป็นคณะกรรมการร่วม และก าหนดให้เป็นเงื่อนไขในกระบวนการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  สุ่มประเมินรายละเอียดของรายวิชาถึงผลการเรียนรู้   ประเมิน
ถึงความสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากการสอบ  ซึ่งผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  (ของแต่ละหมวดวิชา  ๗๕  ร้อยละ ) การประเมินผลคุณภาพการวัดผลจาก
ข้อสอบและรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและพิจารณาจากการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด การสอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

             ๕.๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
                    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต   โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

                    ๕.๒.๒.๑ สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งาน
ท าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมิน
จากมหาบัณฑิต  แต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

                    ๕.๒.๒.๒ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต   
                    ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต   ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จาก               
หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                  ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต หรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มี



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๕ 
 

ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

                 ๕.๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับมหาบัณฑิต  ที่ส าเร็จจาก
หลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

                   ๕.๒.๒.๖ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก             
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑิต  ที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้                
องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมใน
ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

                 ๕.๒.๒.๗  ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธ์ที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
                        (๑) จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
                        (๒) จ านวนสิทธิบัตร 
                        (๓) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
                             (๔) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม  

                             (๕) จ านวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับระดับชาติและนานาชาต ิ
 

      ๕.๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
 ๕.๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒  
         ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
         ๒) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
         ๓) เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก ข) 
 ๕.๓.๒ แผน ข  
         ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
         ๒) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้า
อิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
           ๓) เกณฑ์อ่ืนๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ข ภาคผนวก)                      

 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๖ 
 

หมวดที ่๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

      ๖.๑ การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
            จัดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะและหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 

               - บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
               - สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
               - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ  และมีอาจารย์อาวุโส
เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็น
อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

      ๖.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
            ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                     - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

                     - ส่งเสริมให้อาจาย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

            ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
                     - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดย
การสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ  และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

                      - ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

                      - ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ และส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการ
สอนและเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 ๗.๑ การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงานวิทางชาการ 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
   ๒. จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ผลงานวิทางชาการ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พและเกณฑ์มาตรฐาน  ๒๕๕๘   .ศ .
 .พ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาศ  ๒๕๕๘   .ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือ /
หรืออาจารย์ผู้สอน/และ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
       ๓. มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
       ๔. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ       
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
       ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ๒๕๕๘   .ศ .เพ่ือรับผิดชอบในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 

๖. มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา ๗ .มคอ )) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี 

    ๗. มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๕ และมีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 

  ๗.๒ บัณฑิต 
   ๑. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
        ๒. มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์  
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๓๘ 
 

  ๗.๓ นิสิต 
  ๑. มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และมีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่
การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับ
นิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมี
ความโปรงใส ชัดเจน  มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 
   ๒. ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตร                  
มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมี
การประเมินผลติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าการศึกษา
หรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
       ๓. มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะ  
      ๔. มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
        ๕. มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

  ๗.๔ คณาจารย ์
   หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  
โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านสันติศึกษา และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้อง
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒. การบริหารอาจารย์ 
      หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ท าให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีการประเมินคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
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ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  ๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทาง
วิชาการให้ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๘  

   ๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
         ๑. มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไก ที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิด
รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและ
ตลาดแรงงาน  
         ๒. มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการใช้การ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม  
        ๓. มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการ
จัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔  

๔. มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์  การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 
        ๕. มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.๓ มคอ.๕ มคอ.๗) และมีการวางระบบการประเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
        ๖. มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

    ๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการบริการอินเตอร์เน็ต เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
    ๗.๗ ตัวบ่งชีตผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
   

ดัชนีบ่งชีตผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน 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
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 าเนินงานที่รายงาน
ใน  มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

  
 

 
 

 
 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๑ .ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต  ที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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หมวดที ่๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

  ๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
              ๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
                     กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต 
การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

              ๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                       ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 

   ๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

              ๘.๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
                       ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์สามารถ

ประเมินผลการท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์
เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

            ๘.๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
                        ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้

มหาบัณฑิต   
            ๘.๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

                  ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

   ๘.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
           ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

   ๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
         จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ  ได้ทันที 
ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาสันติศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสันติศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

————————— 
 

๑.  หมวดวิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต   จ านวน  ๙  หน่วยกิต 

๖๑๘ ๑๐๑    ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Peace Theories and Conflict Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้งจากนักวิชาการ นักการศาสนา  นักคิด 
นักปฏิบัติหรือนักสันติวิธีทั้งในตะวันออกและตะวันตก  บริบท ธรรมชาติ พลวัต ระบบและกลไกของสันติภาพ
และความขัดแย้ง  รูปแบบ แนวทาง เครื่องมือ วิธีการหรือกระบวนการในการสร้างสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแย้งในเชิงวิชาการ  ทั้งในมิติของการป้องกัน การแก้ไข ฟ้ืนฟู เยียวยาผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง 
ทั้งในมิติของการสร้างเสริม และการพัฒนาสันติภาพให้ยั่งยืน    
๖๑๘ ๑๐๒   ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพในโลกยุคใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
 (History and Development of War and Peace in the Modern World) 
  เหตุการณ์และพัฒนาการของสงครามและการสร้างสันติภาพของสังคมโลกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันซึ่งปรากฏในรูปของสงคราม  สงครามสื่อ  สงครามศาสนา  ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคหรือระหว่าง
ประเทศหรือภายในประเทศ   สาเหตุ ผลกระทบ ปัจจัยเงื่อนไข  รูปแบบ แนวทาง  วิธีการ เครื่องมือในการ
จัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ  และรูปแบบ กระบวนการ งานวิจัยที่ถูกน ามาใช้ในการสร้างสันติภาพขององค์กร 
นักคิดและนักสันติภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
๖๑๘ ๑๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhism for Peace) 
   พัฒนาการของสันติภาพตั้งแต่สมัยพุทธกาล  หลักค าสอน องค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สันติภาพที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  แนวคิดทฤษฎีพุทธปรัชญา แนวทางปฏิบัติทั้งเถรวาทและมหายาน  เพ่ือ
เข้าถึงสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ตลอดถึงองค์กร นักคิด นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่มี
บทบาทโดดเด่นต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสันติภาพต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม   
 

๒. หมวดวิชาบังคับ   แบบไม่นับหน่วยกิต       จ านวน  ๓ รายวิชา   

๖๑๘ ๑๐๕    สังคมพหุวัฒนธรรม   (๓) (๒-๑-๖) 
   (Multi-cultural Society) 
  ความแตกต่างหลากหลายของสังคม  บริบทของสังคมชนบทในวิถีแบบเกษตรธรรมชาติไป
จนถึงสังคมที่มีความสลับซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม  ประเพณี  การปะทะขัดแย้งกัน การ
กลืนกลายของวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่  วัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตก  การเรียนรู้และ
เข้าใจใน รูปแบบแนวทาง มุมมอง วิถีปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพอัตลักษณ์  เพศ  ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม
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ที่แตกต่างกัน   ทั้งในระดับบุคคล  ประเทศ  ประชาคมอาเซียน และสังคมโลก   น าเอาวัฒนธรรมความเชื่อและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ดีงาม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาร่วมสร้างประสานสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   
หมายเหตุ  :   (๓)  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต   
๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสันติภาพ   (๓) (๒-๒-๕) 
  (Research Methodology for Peace) 
   ศึกษาหลักแนวคิดพ้ืนฐานงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนดกรอบแนวคิด
งานวิจัยด้านสันติภาพเพ่ือการพัฒนางานสันติภาพ ค้นหาสาเหตุ แนวทางป้องกันความขัดแย้ง เรียนรู้
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย หลักการเขียนงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ผลและอภิปราย
ผลการวิจัย  จริยธรรมนักวิจัย สามารถเขียนโครงร่างานวิจัยพร้อมการน าเสนอได้ 
หมายเหตุ  :   (๓)  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต   
๖๑๘ ๒๐๕     กรรมฐาน   (๓) (๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation) 
   หลักค าสอน หลักการ รูปแบบ แนวทาง วิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน      
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  รวมทั้งแนวคิด แนวทางปฏิบัติของส านักปฏิบัติต่างๆ  ในสังคมไทย  และฝึกปฏิบัติ
โดยเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเกิดผล  เพ่ือการพัฒนาจิตใจให้เกิดสันติภายของผู้ฝึกปฏิบัติ  
รวมทั้งการน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสันติสุข   
หมายเหตุ  :   (๓)  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต   
 
๓. หมวดวิชาเอก                           จ านวน ๙  หน่วยกิต 
 
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธี     ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Peaceful Means) 
   หลักค าสอน หลักการ วิธีการ หรือเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีใน
พระไตรปิฎก  โดยเน้นศึกษาถอดบทเรียน รูปแบบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการแก้ไขความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างสันติสุขจากจากกรณีต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เหล่าพระอริยสาวก เช่น หลักอธิกรณ-
สมถะ พร้อมทั้งเปรียบเทียบรูปแบบสันติวิธีในส านักต่างๆ  ทั้งตะวันตกและตะวันออก  เพ่ือค้นหาปัจจัยหรือ
เงื่อนไขของรูปแบบสันติวิธีที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน   
๖๑๘ ๑๐๖ สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ   ๓ (๐-๓-๖) 
  (Mindfulness for Peace Engineers)   
  การเสริมสร้างภูมิต้านทาน น้อมน าสติอย่างมีวุฒิภาวะ เพ่ือการพัฒนาฝึกฝนอบรมตนเองและ
การประยุกต์ใช้สติเพ่ือการสร้างสังคมสันติสุข  น าหลักการ รูปแบบ แนวทางปฏิบัติตามหลักสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐานสู่ภาคสังคมหรือชุมชนให้เห็นผล  ทั้งด้านกายภาวนา กริยามารยาท การอ่อนน้อมถ่อมตน 
การขวนขวาย  ด้านศีลภาวนา การตั้งมั่นในหลักการ กฎระเบียบ วินัย  ด้านจิตตภาวนา  การมีจิตอาสาเสียสละ  
อดทน ให้อภัย  และด้านปัญญาภาวนา  การแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์  
๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี   ๓ (๐-๓-๖) 
  (Practice of Conflict Management by Buddhist Peaceful Means) 
   น าองค์ความรู้ด้านสันติภาพไปใช้ในกระบวนการสร้างความปรองดอง  โดยลงพ้ืนที่ศึกษา
องค์กร  หน่วยงาน ชุมชน มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและการสร้างความปรองดอง  ออกแบบเครื่องมือเพ่ือ
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แก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง  โดยน าหลักพุทธสันติวิธีและศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ต่อกรณี
ความขัดแย้งของคู่ความในศาล ในชุมชน หรือในสังคม  ถอดบทเรียนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ  ปัจจัยเงื่อนไข
ทีส่่งผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวในการปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง 
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพื่อสันติภาพ   ๓ (๒-๕-๒) 
   (Mindful Dialogue for Peace) 
   หลักการสื่อสารที่สร้างสันติภาพให้กับตนเองและสังคม การสื่อสารที่ไม่สร้างความขัดแย้งและ
น าไปสู่การใช้ถ้อยค าที่รุนแรง การรู้เท่าทันสื่อ การใช้เหตุผลและมีสติรู้ทันยั้งคิดในสังคมออนไลน์  การจัด                  
กระบวนการสานเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและการจัดการความขัดแย้ง การเปิดใจรับฟัง การฟังอย่างลึกซึ้ง 
และการมีศรัทธาเคารพให้เกียรติผู้ที่มีความเชื่อและความเห็นที่แตกต่าง 
 
๔. หมวดวิชาเลือก          จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 

๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ           ๓ (๓-๐-๖) 
 (Justice  Process  for  Peace) 

 การด าเนินการกระบวนการยุติธรรมหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง  
บทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักทางอาญา ทางแพ่ง ตั้งแต่ชั้น
พนักงานสอบสวนหรือต ารวจ  อัยการ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และชั้นบังคับคดี 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ปฏิบัติการในศาล นอกศาล 
กฎหมายของส่วนราชการและองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชน  รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความขัดแย้ง 
๖๑๘ ๑๐๗    ทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยคนกลาง   ๓ (๒-๒-๕) 
  (Skill on Negotiation and Mediation) 
   แนวคิดทฤษฎีการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ยคนกลางตามหลักวิชาการสากล ทั้งตะวันตก 
ตะวันออก และในทางพระพุทธศาสนา  รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยของนักไกล่เกลี่ย นักเจรจา
ในการแก้ไขความขัดแย้งและสานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ชุดเครื่องมือและการประยุกต์ใช้เพ่ือการเจรจา
ไกล่เกลี่ย  การวิเคราะห์ออกแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือประสิทธิผล รวมถึงประสบการณ์ของนักไกล่เกลี่ยมือ
อาชีพ  ทั้งในระดับองค์กร ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ  
๖๑๘ ๒๐๙ สันติยุติธรรมทางสังคม   ๓ (๒-๑-๖) 
  (Social Just – Peace) 
  บริบทของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  องค์ความรู้ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านต่อการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง วิธีการไกล่เกลี่ย เจรจาต่อรอง การสมานฉันท์ด้วยระบบยุติธรรมของชุมชน  การแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ า  การถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  ผลกระทบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  การสร้าง
เวทีสาธารณะ การมีส่วนร่วม  สิทธิมนุษยชน  เสรีภาพ  ความเท่าเทียมทางการเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยมความ
เชื่อและวัฒนธรรม  การป้องกัน การเยียวยาฟ้ืนฟูผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะสภาพของบุคคลหรือสังคม   
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๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา   ๓ (๐-๓-๖) 
  (Seminar on Religious Tolerance) 
   การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติของแต่ละศาสนา ถอดบทเรียนหลักการ  วิธีการ 
และประสบการณ์ใหม ่ๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งระบบโครงสร้าง เงื่อนไข กติกา กฎระเบียบ รวมถึงเรียนรู้ วัฒนธรรม
ข้อตกลงทางสังคมที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ก้าวข้ามขอบเขตความเชื่อทางศาสนา  การ
ค้นพบ การเข้าถึงความจริงเชิงสากล  การยึดสังคมเป็นเป้าหมายเป็นศูนย์กลางส าคัญในการสร้างสันติสุข  การ
เน้นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  มิติศาสนากับสังคมในฐานะที่ต้องส่งเสริมเกี่ยวข้องกัน  ร่วมแสวงหา
หลักค าสอน แนวคิด  วิธีการ กระบวนการสร้างสันติภาพในแต่ละศาสนา    การแสวงหาทางออกในบริบทของ
ความขัดแย้งทางศาสนา  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือการเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติต่อกันบนหลักการ
พ้ืนฐานสากล   
๖๑๘ ๒๑๒ นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยกับกระบวนการสร้างสันติภาพ   ๓ (๒-๑-๖) 
  (Thai Wisdom Innovation and Peace Building Process) 
  บริบทการสร้างสันติสุข  ความปรองดอง ความสามัคคี การหยุดยั้งความรุนแรง การสร้าง
ประชาธิปไตย การลดความเกลียดชัง การสร้างพ้ืนที่แห่งความไว้วางใจเพ่ือการแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยอาศัยองค์
ความรู้ท้องถิ่น แนวปฏิบัติ วิถีปราชญ์ชาวบ้าน กับแนวคิดการสร้างสันติภาพในเชิงวิชาการ  การน าหลักค าสอน
ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีมาประยุกต์ใช้เพ่ือการสร้างสันติภาพ  การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ภาค
ประชาสังคมต่อการแก้ไขเยียวยา การป้องกัน เพ่ือสร้างสันติสุขทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม  และใน
ระดับชาติ      
 
๕. วิทยานิพนธ์                                                               

๖๑๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์   จ านวน  ๑๒ หนว่ยกิต 
  (Thesis)                      
  ท าวิจัยโดยน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์ศึกษาหรือบูรณาการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาตามลักษณะ
วิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือการประยุกต์ใช้  เพ่ือป้องกัน แก้ไข และเพ่ือการสร้างหรือพัฒนากระบวนการ
สร้างสันติภาพ  พร้อมทั้งค้นหาแนวทางส าหรับการจัดการความขัดแย้ง  เพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 
๖. สารนิพนธ์                                                               

๖๑๘ ๓๐๐   สารนิพนธ์     จ านวน  ๖  หนว่ยกิต 
 (Research  paper) 
 ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในบริบทของการสร้างสันติภาพโดยสันติวิธี   วิเคราะห์ ประยุกต์ หรือ
ถอดบทเรียน บุคคล องค์กร สถาบัน ชุมชนหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งประเทศชาติ และศาสนา  ทั้งนี้โดยการได้รับการอนุญาต และการควบคุมโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปแบบหรือระดับของสารนิพนธ์ 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
กับ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงร่างหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
กับโครงร่างหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา หลักสตูรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
โครงสร้างหลักสูตร พ๒๕๕๕.ศ. โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายเหตุ 

รหัสหลักสูตร :   รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๕๑๘๕๑๑๐๒๒๗๘ เพ่ิมรหัส 
ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ชื่อหลักสูตร  :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา คงเดิม 
ปรัชญาของหลักสูตร:    
     หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในเชิงลึกและกว้างเพ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและ
วิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 

ปรัชญาของหลักสูตร:  
        หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุ่ง
หมายที่จะบูรณาการสันติภาพ   ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มต้นพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถ เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติภาพ
และสันติวิธี บนฐานของอุดมการณ์แห่งการมีสติ ขันติและสันติ เข้าถึง
ความเป็นผู้รู้ ตื่น เบิกบาน  สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เ พ่ือเป็นสถานที่ศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชีพชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่ วไป 
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า บูรณา  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา “
”พัฒนาจิตใจและสังคม การกับศาสตร์สมัยใหม่ 

คงเดิม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๑ . เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

คุณค่าและความส าคัญของสันติภาพ ความขัดแย้ง ความรุนแรง และ
การสร้างสันติภาพในมิติที่หลากหลาย  รวมถึงการเรียนรู้แนวคิด 
ทฤษฎี และเครื่องมือในการสร้างสันติภาพด้วยสันติวิธีซึ่ง เป็น
ทางเลือกส าคัญต่อการน าไปประยุกต์ใช้จัดการความขัดแย้งในเชิง
ปัจเจกและสังคม 

๒ . เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถน า
เครื่องมือการสร้างสันติภาพ และรักษาสันติภาพโดยสันติวิธีไปสู่การ
ปฏิบัติ ทดสอบและทดลองในสถานการณ์จริงอันจะท าให้นิสิตมี
ความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรงใน
มิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
           ๓. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัยสร้างองค์
ความรู้ และเผยแพร่หลักการและวิธีการเกี่ยวกับสันติภาพ และการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ให้แก่
ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในทุกระดับ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
            ๑.๓.๑  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์สันติศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและสามารถสร้าง
สันติภาวะให้กับตนเอง ชุมชน สังคม  

            ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ให้มีความสามารถน า
องค์ความรู้ด้านสันติภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพ่ือป้องกัน  แก้ไข
ความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขในระดับบุคคล ชุมชน สังคม  

           ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพผ่านวิถีชีวิต ผ่านความเชื่อมิติ
ศาสนา วัฒนธรรม  ความเป็นชาติพันธุ์ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
สังคมไทย 

ปรับเนื้อหาให้ชัดขึ้น 
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ระบบการจัดการศึกษา 
๑ระบบ ๑. 
        ระบบการศึกษาเปน็แบบชัน้เรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๒  
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา
เป็น ๒ แผน ดังนี้ 
          แผน ก แบบ ก (๒ )เป็นการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต 
       แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์
ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต 
  
 

ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑ ระบบการศึกษา 
             ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามี
เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค 
มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน และไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
             ๑ .๑ .๒  ระบบการศึ กษา ใน เรื่ อ ง อ่ืนๆ  ให้ น าข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่  ๖)  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ภาคผนวก ข)      

ปรับข้อความใหม่ 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๑. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
         จ านวนหน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต  โดย
แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ   
       ๑. แผน  ก  แบบ  ก ๒   ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๗ หน่วยกิต     
       ๒.  แผน ข   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่น้อย
กว่า ๓๓ หน่วยกิต  และท าสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต    

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๑.  จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต  โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น ๒ แผน คือ   
       ๑. แผน  ก  แบบ  ก ๒   ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๗ หน่วยกิต     
       ๒.  แผน ข   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 
๓๓ หน่วยกิต  และท าสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต    

แผนการศึกษาคงเดิม  
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๓. แสดงรายละเอียดในแผนการศึกษา 
       
  แผน ก แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และ
ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

           วิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า       ๙      หน่วยกิต 
           วิชาบังคับ     ไม่นบัหน่วยกิต   (๑๒)     หน่วยกิต 
           วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า      ๑๒    หน่วยกิต 
           วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า      ๖    หน่วยกิต  
           วิทยานพินธ์         ๑๒   หน่วยกิต 

 รวมทัตงสิตน    ไม่น้อยกว่า     ๓๙      หน่วยกิต 

๓. แสดงรายละเอียดในแผนการศึกษา 
  

     แผน ก  แบบ ก ๒  ศึกษารายวิชา ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ 
๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 

           วิชาบังคับ     นับหน่วยกิต      ๙      หน่วยกิต 
           วิชาบังคับ     ไม่นบัหน่วยกิต   (๙)     หน่วยกิต 
           วิชาเอก        นับหน่วยกิต      ๑๒    หน่วยกิต  
           วิชาเลือก      นับหน่วยกิต      ๖    หน่วยกิต  
           วิทยานพินธ์                         ๑๒     หน่วยกิต 

                รวมทัตงสิตน                       ๓๙    หน่วยกิต 

 
 
    ปรับหน่วยกิต/  

วิชาบังคับไม่นบั 
หน่วยกิต   

 
 
 
 
 
 
 
  

      แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ซึ่ง
มีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

           วิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า       ๙      หน่วยกิต 
           วิชาบังคับ     ไม่นบัหน่วยกิต    (๑๒)   หน่วยกิต 
           วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า      ๑๒    หน่วยกิต 
           วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า      ๑๒    หน่วยกิต  
           สารนิพนธ ์                        ๖     หน่วยกิต 

               รวมทัตงสิตน    ไม่น้อยกว่า     ๓๙    หน่วยกิต 
 

  แผน ข   ศึกษารายวิชา ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 
หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

           วิชาบังคับ     นับหน่วยกิต      ๙      หน่วยกิต 
           วิชาบังคับ     ไม่นบัหน่วยกิต   (๙)    หน่วยกิต 
           วิชาเอก        นับหน่วยกิต      ๑๒    หน่วยกิต  
           วิชาเลือก      นับหน่วยกิต      ๑๒    หน่วยกิต  
           สารนิพนธ์                          ๖     หน่วยกิต 

               รวมทัตงสิตน                       ๓๙   หน่วยกิต 

ปรับหน่วยกิต/  
วิชาบังคับไม่นบั 
หน่วยกิต   
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
กับรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา หลักสตูรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

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

หลักสูตร พ๒๕๕๕ .ศ. หลักสูตรปรับปรุง พ๒๕๖๐ .ศ. หมายเหตุ 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒)  หลักสูตรแผน  ก แบบ ก ๒ 

๑. หมวดวิชาบังคับ  แบบนับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต ๑. หมวดวิชาบังคับ แบบนับหน่วนกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๖๑๘ ๑๐๑ ทฤษฎีสันติภาพ                 ๓ (๓-๐-๖)  
 Theory of Peace 
๖๑๘ ๑๐๒ ทฤษฎีความขัดแย้งและความรนุแรง           ๓ (๓-๐-๖) 
 Theory of Conflict and Violence   
 
๖๑๘ ๑๐๓ ประวัติและพัฒนาการความขัดแย้งและสนัติภาพในโลกยุคใหม่   
                ๓ (๓-๐-๖)                 
                History and Development of Conflict and  Peace in  
                the Modern World 

๖๑๘ ๑๐๑   ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Peace Theories and Conflict Management) 
 
 
 
๖๑๘ ๑๐๒   ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพในโลกยุคใหม่  
                                                                        ๓ (๓-๐-๖) 
 (History and Development of War and Peace in  
                  the Modern World) 
๖๑๘ ๑๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ        ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhism for Peace) 

- ยุบรวมวิชาทฤษฎีสนัติภาพ และวิชา
ทฤษฎีความขัดแย้งและความรนุแรง/
รหัสใหม่/ชื่อใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่    
 
 
-รหัสใหม่/เพิ่มค าว่าสงคราม/ชือ่ใหม่/
ภาษาอังกฤษใหม่ 
 
 
 
- รหัสใหม่/วิชาใหม่   

 ๒. หมวดวิชาบังคับ แบบไม่นบัหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา ๒. หมวดวิชาบังคับ แบบไม่นบัหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา  
๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสนัติศึกษา*            (๓)  (๓-๐-๖) Research Methodology for Peace Studies 
 
๖๑๘ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อสันติศึกษา*            (๓)  (๓-๐-๖) English for Peace Studies 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน*                    (๓)  (๓-๐-๖) 
 Insight Meditation 
 

๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสันติภาพ    (๓) (๒-๒-๕) 
  (Research Methodology for Peace) 
 
๖๑๘ ๒๐๕       กรรมฐาน     (๓) (๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation) 
 

- ปรับหน่วยกิต/ชื่อภาษาอังกฤษใหม่ 
 
- ตัดออก 
- คงเดิม ปรับสัดสว่นหน่วยกิต
ภาคปฏิบัต ิ
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หมายเหตุ  :    รายวิชา *   เป็นวิชาบังคบัไมน่ับหน่วยกิต 
 

๖๑๘ ๑๐๕  สังคมพหุวัฒนธรรม       (๓) (๒-๑-๖) 
   (Multi-cultural Society) 
หมายเหตุ  :     รายวิชา   (   )  เป็นวิชาบังคบั  ไม่นับหนว่ยกิต 

 
- รหัสใหม่/วิชาใหม่   
    

๓. หมวดวิชาเอก จ านวน ๔ รายวิชา     ๑๒ หน่วยกิต   ๓. หมวดวิชาเอก จ านวน ๔ รายวิชา     ๑๒ หน่วยกิต  
๖๑๘ ๒๐๖ พระพุทธศาสนาเพื่อสนัติภาพ        ๓ (๓-๐-๖) 
 Buddhism for Peace  
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันตวิิธี         ๓ (๓-๐-๖) 
 Buddhist Peaceful Means 
 
๖๑๘ ๒๐๘ สันติสนทนา         ๓ (๓-๐-๖) 
 Interfaith Dialogue           
    
๖๑๘ ๒๐๙ การปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง         ๓ (๓-๐-๖) 
                Practice for Managing Conflict  
 
๖๑๘ ๒๑๐ สัมมนาสันติศึกษา        ๓ (๓-๐-๖) 
                Seminar on Peace Studies 

 
 
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันตวิิธี    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Peaceful Means) 
 
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพื่อสันติภาพ   ๓ (๒-๕-๒) 
   (Mindful Dialogue for Peace) 
 
๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสนัติวิธี ๓ (๐-๓-๖) 
   (Practice of Conflict Management by Buddhist    
                 Peaceful Means) 
๖๑๘ ๑๐๖ สติส าหรับวิศวกรสนัติภาพ    ๓ (๐-๓-๖) 
  (Mindfulness for Peace Engineers  ) 

- ยุบรวมเป็นวชิาพทุธสนัติวิธี  
    
- คงเดิม 
 
 
 
 

-รหัสใหม่/หน่วยกิตใหม่/ภาษาอังกฤษ
ใหม่  /ยุบรวมเป็นวิชาสนุทรียสารเพื่อ
สันติภาพ  
-รหัสใหม่/เปลี่ยนชื่อใหม่/ภาษาอังกฤษ
ใหม ่  
 
-ยุบรวมเป็นวชิาสุนทรียสารเพื่อ
สันติภาพ   
 

๓ หมวดวิชาเลือก  (: นิสิตต้องเลือกศึกษาจ านวน  ๒ รายวิชา       
จ านวน  ๖ หน่วยกิต 

๓)  หมวดวิชาเลือก : นิสิตต้องเลือกศึกษาจ านวน  ๒ รายวิชา       
จ านวน  ๖ หน่วยกิต 

 

๖๑๘ ๓๑๑ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ              ๓ (๓-๐-๖) 
 Communication for Peace 
๖๑๘ ๓๑๒ ผู้น าทางศาสนาและทางการเมืองเพื่อสันติภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
 Religious and Political Leaders for Peace          

 
 
 
 

-ตัดออก ยุบรวมเป็นวิชาสุนทรียสาร
เพื่อสันติภาพ  
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๕๕ 
 

๖๑๘ ๓๑๕ องค์กรด้านสันติภาพระหว่างประเทศ                ๓ (๓-๐-๖) 
 International Peace Organization 
๖๑๘ ๓๑๗ ศึกษาอ ิสระในสนัติศึกษา                  ๓ (๓-๐-๖) 
 Independent Study in Peace Studies 
๖๑๘ ๓๑๓   การไกล่เกลี่ยคนกลาง            ๓ (๓-๐-๖) 
 Mediation 
๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ                ๓ (๓-๐-๖) 
 Justice Process for Peace  
๖๑๘ ๓๑๖ ขันติธรรมทางศาสนา                                    ๓ (๓-๐-๖) 
 Religious Tolerance 
 

 
 
 
 
๖๑๘ ๑๐๗  ทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยคนกลาง     ๓ (๒-๒-๕) 
  (Skill on Negotiation and Mediation) 
๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ          ๓ (๓-๐-๖) 
 (Justice  Process  for  Peace) 
๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา        ๓ (๐-๓-๖) 
  (Seminar on Religious Tolerance) 
๖๑๘ ๒๐๙ สันติยุติธรรมทางสังคม       ๓ (๒-๑-๖) 
  (Social Justice for Peace) 
๖๑๘ ๒๑๒  นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยกับกระบวนการสร้างสันติภาพ    
                                                           ๓ (๒-๑-๖) 
  (Thai Wisdom Innovation and Peace Building  
                Process() 

-ตัดออก 
 
-ตัดออก 
  
-ตัดออก 
 
-รหัสใหม่/ปรับหน่วยกิต/เปลี่ยนชื่อ
ใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่ 
-คงเดิม 
 
-รหัสใหม่/เปลี่ยนชื่อใหม่/ภาษาอังกฤษ
ใหม ่
-รหัสใหม่/วิชาใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่   
 
-รหัสใหม่/วิชาใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่     
         

๔      วิทยานิพนธ์  . ๔) วิทยานิพนธ์   

๖๑๘ ๔๐๐   วิทยานิพนธ์ (Thesis) ๑๒  หน่วยกิต       ๖๑๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์   (Thesis) จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต   - คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๕๖ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ๒๕ .ศ.๖๐ หมายเหตุ 
หลักสูตร  แผน ข หลักสูตร  แผน  ข 

๑. หมวดวิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต ๑. หมวดวิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๖๑๘ ๑๐๑ ทฤษฎีสันติภาพ                         ๓ (๓-๐-๖)  
 Theory of Peace 
๖๑๘ ๑๐๒ ทฤษฎีความขัดแย้งและความรนุแรง ๓ (๓-๐-๖) 
 Theory of Conflict and Violence   
 
๖๑๘ ๑๐๓ ประวัติและพัฒนาการความขัดแย้งและ 
                สันติภาพในโลกยคุใหม่                ๓ (๓-๐-๖) 
                History and Development of Conflict           
                and  Peace in  the Modern World 

๖๑๘ ๑๐๑   ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Peace Theories and Conflict Management) 
 
 
 
๖๑๘ ๑๐๒   ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพในโลกยุค
ใหม่  
                                                                      ๓ (๓-๐-๖) 
 (History and Development of War and Peace in  
                  the Modern World) 
 
๖๑๘ ๑๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on Buddhism for Peace) 
 

- ยุบรวมวิชาทฤษฎีสนัติภาพ และวิชาทฤษฎีความ
ขัดแย้งและความรุนแรง/เปลี่ยนรหัสใหม่/ชื่อใหม่/
ภาษาอังกฤษใหม่    
 
 
-รหัสใหม่/เพิ่มค าว่าสงคราม/ชือ่ภาษาอังกฤษใหม่ 
 
 
 
 
 
- รหัสใหม่/วิชาใหม่   

๒. หมวดวิชาบังคับ  แบบไม่นบัหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา ๒. วิชาบังคับ   แบบไม่นับหนว่ยกิต    จ านวน  ๓ รายวิชา                 
๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสนัติศึกษา*     (๓) (๓-๐-๖) 
 Research Methodology for Peace Studies 
 
๖๑๘ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อสันติศึกษา*       (๓) (๓-๐-๖) 
 English for Peace Studies 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน*                           (๓) (๓-๐-๖) 
 Insight Meditation   
 

๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสันติภาพ     (๓) (๒-๒-๕) 
  (Research Methodology for Peace) 
 
 
 
๖๑๘ ๒๐๕     กรรมฐาน     (๓) (๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation)  
 

- ปรับหน่วยกิต/เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษใหม่ 
 
 
- ตัดออก 
 
- ตัดออก 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๕๗ 
 

 
 
หมายเหตุ  :   รายวิชา *   เป็นวิชาบังคับไม่นบัหน่วยกิต 

๖๑๘ ๑๐๕  สังคมพหุวัฒนธรรม       (๓) (๒-๑-๖) 
  (Multi-cultural Society) 
หมายเหตุ  :     รายวิชา   (   )  เป็นวิชาบังคบั  ไม่นับหนว่ยกิต 

- รหัสใหม่/วิชาใหม่   
 

๓. หมวดวิชาเอก   รายวิชา จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต ๓. หมวดวิชาเอก   จ านวน  ๔ รายวิชา    จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต  
๖๑๘ ๒๐๖ พระพุทธศาสนาเพื่อสนัติภาพ        ๓ (๓-๐-๖) 
 Buddhism for Peace 
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันตวิิธ ี                  ๓ (๓-๐-๖) 
 Buddhist Peaceful Means 
๖๑๘ ๒๐๘ สันติสนทนา                 ๓ (๒-๑-๖) 
 Interfaith Dialogue                            
๖๑๘ ๒๐๙ การปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง  ๓ (๓-๐-๖) 
 Practice for Managing Conflict  
๖๑๘ ๒๑๐ สัมมนาสันติศึกษา       ๓ (๓-๐-๖) Seminar on Peace Studies 

 
 
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธี                                        ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Peaceful Means) 
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพื่อสันติภาพ   ๓ (๒-๕-๒) 
  (Mindful Dialogue for Peace) 
๖๑๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี๓ (๐-๓-๖) 
  (Practice of Conflict Management by Buddhist)  
๖๑๘ ๑๐๖ สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ  ๓ (๐-๓-๖) 
           (Mindfulness for Peace Engineers Peaceful  Means) 

- ยุบรวมเป็นวิชาพุทธสันติวิธี  
    
- คงเดิม 
 
 

-รหัสใหม่/ปรับหน่วยกิต/ยุบรวมเป็นวิชาสุนทรียสาร
เพื่อสันติภาพ/ภาษาอังกฤษใหม่    
-รหัสใหม่/เปลี่ยนชื่อใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่   
 
-ยุบรวมเป็นวิชาสุนทรียสารเพื่อสันติภาพ   
-รหัสใหม่/วิชาใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่   

๔.  หมวดวิชาเลือก : นิสิตต้องเลือกศึกษาจ านวน  ๔ 
รายวิชา     จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 

๔.  หมวดวิชาเลือก : นิสิตต้องเลือกศึกษาจ านวน  ๔ รายวิชา     
จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 

 

๖๑๘ ๓๑๑ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ            ๓ (๓-๐-๖) Communication for Peace 
๖๑๘ ๓๑๒ ผู้น าทางศาสนาและทางการเมืองเพื่อสันติภาพ     
                                                          ๓ (๓-๐-๖) 
 Religious and Political Leaders for 
                 Peace          
๖๑๘ ๓๑๕ องค์กรด้านสันติภาพระหว่างประเทศ  ๓ (๓-๐-๖) International Peace Organization 
๖๑๘ ๓๑๗ ศึกษาอิสระในสนัติศึกษา            ๓ (๓-๐-๖) Independent Study in Peace Studies 
๖๑๘ ๓๑๓    การไกล่เกลี่ยคนกลาง               ๓ (๓-๐-๖) 
 Mediation 
๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

 
 
 
 
 
 
 
๖๑๘ ๑๐๗  ทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยคนกลาง   ๓ (๒-๒-๕) 
  (Skill on Negotiation and Mediation) 

-ตัดออก ยุบรวมเป็นวิชา สุนทรียสารเพื่อสันติภาพ 
-ตัดออก 
 
 
 
-ตัดออก 
-ตัดออก 
-รหัสใหม่/เปลี่ยนชื่อใหม่/ปรับหน่วยกิต/ภาษาอังกฤษ
ใหม่ 
-คงเดิม 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๕๘ 
 

 Justice Process for Peace 
๖๑๘ ๓๑๖ ขันติธรรมทางศาสนา                 ๓ (๓-๐-๖) 
 Religious Tolerance 
 

๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ        ๓ (๓-๐-๖) 
 (Justice  Process  for  Peace) 
๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา      ๓ (๐-๓-๖) 
  (eminar on Religious Tolerance) 
๖๑๘ ๒๐๙ สันติยุติธรรมทางสังคม     ๓ (๒-๑-๖) 
  (Social Justice for Peace) 
๖๑๘ ๒๑๒  นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยกับกระบวนการสร้างสันติภาพ    
                                                          ๓ (๒-๑-๖) 
  (Thai Wisdom Innovation and Peace Building  
                Process) 
 

 
-รหัสใหม่/เปลี่ยนชื่อใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่ /เพิ่ม
สัดส่วนภาคปฏิบัติ 
  -รหัสใหม่/วิชาใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่   
 
-รหัสใหม่/วิชาใหม่/ภาษาอังกฤษใหม่   
   

๕) สารนิพนธ์      ๕) สารนิพนธ์       

๖๑๘ ๓๐๐ สารนิพนธ์ (Thematic Paper) ๖  หน่วยกิต ๖๑๘ ๓๐๐ สารนิพนธ์  (Research Paper)   จ านวน  ๖ หน่วยกิต          - เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๕๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
กับค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ หมายเหตุ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมายเหตุ 

๑.  วิชาบังคับ   จ านวน ๙ หน่วยกิต ๑.  หมวดวิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต  จ านวน  ๙  หน่วยกิต 
 ๖๑๘ ๑๐๑  ทฤษฎีสันติภาพ               ๓ (๓-๐-๖)
 Theory of Peace 
 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสันติภาพของนักคิด  และนักปฏิบัติด้าน
สันติภาพทั่วโลก เช่น มหาตมะ คานธี มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ดาไล ลามะ 
และโยฮัน กัลตุง และศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม   โดยการวิเคราะห์ความหมาย คุณค่า ความส าคัญ หลักการ 
เป้าหมาย วิธีการ และกระบวนสร้าง และรักษาสันติภาพในรูปแบบต่างๆ  
 
๖๑๘ ๑๐๒   ทฤษฎีความขัดแย้งและความรุนแรง             ๓ (๓-๐-๖)
 Theory of Conflict and Violence 
 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง และความรุนแรงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ศาสนาอ่ืนๆ และนักคิดทั่วไป ในมิติต่างๆ 
ที่ครอบคลุมเรื่องความหมาย สาเหตุ ระดับ ประเภท และวงจรของความ
ขัดแย้ง และความรุนแรง ตลอดจนความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับปัญหาอื่นๆ หรือ
ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งจนน าไปสู่ความรุนแรงทั้งในระดับชุมชน 
ระดับชาติ และนานาชาติ  
 
๖๑๘ ๑๐๓ ประวัติและพัฒนาการความขัดแย้งและสันติภาพในโลกยุคใหม่ 
                                                        ๓ (๓-๐-๖) 
  History and Development of Conflict and Peace 
  in the Modern World 
 ศึกษาประวัติ  และพัฒนาการความขัดแย้ง  การปะทะกันทาง

ยุบรวบเป็นวิชาทฤษฎี
สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ก า ร
จัดการความขัดแย้ง   
            
  
 
 
 
 
ยุบรวมเป็นวิชาทฤษฎี
สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ก า ร
จัดการความขัดแย้ง   
            
 
 
 
 
 
 
ปรับแก้ไขค าอธิบาย

ใหม ่  

๖๑๘ ๑๐๑  ทฤษฎีสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง             ๓ (๓-๐-๖) 
 (Peace Theories and Conflict Management)  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้งจากนักวิชาการ 
นักการศาสนา  นักคิด นักปฏิบัติหรือนักสันติวิธีทั้งในตะวันออกและตะวันตก  
บริบท ธรรมชาติ พลวัต ระบบและกลไกของสันติภาพและความขัดแย้ง  รูปแบบ 
แนวทาง เครื่องมือ วิธีการหรือกระบวนการในการสร้างสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแย้งในเชิงวิชาการ  ทั้งในมิติของการป้องกัน การแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา
ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง ทั้งในมิติของการสร้างเสริม และการพัฒนา
สันติภาพให้ยั่งยืน    
หมายเหตุ  :     เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  (๓)  ของ แผน  ก แบบ  ก (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
๖๑๘ ๑๐๒  ประวัติและพัฒนาการสงครามและสันติภาพในโลกยุคใหม่  
                ๓ (๓-๐-๖) 
 (History and Development of War and Peace in the Modern  
              World) 
 เหตุการณ์และพัฒนาการของสงครามและการสร้างสันติภาพของสังคม

รหัสเกา่/ปรับชื่อใหม่/
ภาษาอังกฤษใหม่/ปรับ

ค าอธิบายใหม่  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสใหม/่ปรับชื่อใหม/่
ภาษอังกฤษใหม่/ 
ปรับค าอธิบายใหม ่

 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๐ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

วัฒนธรรม สงคราม ความรุนแรง สันติภาพ รวมไปถึงการสร้างสันติภาพที่
เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ ของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจ
มุมมองเกี่ยวกับความความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพ และวิถีปฏิบัติของ
สันติภาพของกลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในโลกนี้ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้ง
ทางความเช่ือ การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งปรากฏในรูปของสงคราม  สงครามสื่อ  สงคราม
ศาสนา  ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคหรือระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ   
สาเหตุ ผลกระทบ ปัจจัยเง่ือนไข  รูปแบบ แนวทาง  วิธีการ เครื่องมือในการ
จัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ  และรูปแบบ กระบวนการ งานวิจัยที่ถูกน ามาใช้ใน
การสร้างสันติภาพขององค์กร นักคิดและนักสันติภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   

 

๒.  วิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต  ๙ หน่วยกิต  ๒. หมวดวิชาบังคับ   แบบไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  ๓ รายวิชา    
๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือสันติศึกษา              (๓) (๓-๐-๖)   
           Research Methodology for Peace Studies 
 ศึกษาหลักการและแนวคิดในการแสวงหาความรูด้้วยการวิจัย ทั้งการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความส าคัญของการวิจัยเพื่องานด้านสันติ
ศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย เช่น การเลือกปัญหา การ
ตั้งสมมติฐาน เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย เน้นการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการวิจัยเพื่องาน
ด้านสันติศึกษา 
 
 
 
๖๑๘ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือสันติศึกษา             (๓) (๒-๑-๖) 
  English for Peace Studies 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาองักฤษ ทั้งในแง่การใช้ถ้อยค าภาษา
พูดและภาษาเขียน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด 
และวิธีปฏิบตัิด้านสันตภิาพ และการจัดการความขัดแย้ง อันจะน าไปสู่การ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับท่ีมาของรากศัพท ์และพัฒนาการของสันตภิาพใน
ทุกๆ มิติ และประยุกต์ใช้เครื่องสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี  

รหัสเดิม/ช่ือคงเดิม/
ค าอธิบายปรับแกไ้ข

ใหม ่  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 

  ๖๑๘ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือสันติภาพ          (๓) (๒-๒-๕) 
  (Research Methodology for Peace) 
   ศึกษาหลักแนวคิดพื้นฐานงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยด้านสันติภาพเพื่อการพัฒนางานสันติภาพ ค้นหา
สาเหตุ แนวทางป้องกันความขัดแย้ง เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย 
หลักการเขียนงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จริยธรรมนักวิจัย สามารถเขียนโครงร่างานวิจัยพร้อมการน าเสนอได้ 
หมายเหตุ  :   (๓)  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเดิม/ช่ือคงเดิม/ปรับ
หน่วยกิตใหม่/ปรับ

ค าอธิบายใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๑ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน               (๓) (๓-๐-๖)  
 Insight Meditation  
 ศึกษารูปแบบและหลักการปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนา
กรรมฐาน ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา รวมทั้งของส านักต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติโดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อ
การพัฒนาจิตใจให้เกิดสันติภายในของผู้ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการปรับประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม 
 

 
รหัสเดิม/ช่ือคงเดิม/ 
ค าอธิบายปรับแกไ้ข

ใหม ่  
 

 
๖๑๘ ๒๐๕   กรรมฐาน            (๓) (๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation) 
   หลักค าสอน หลักการ รูปแบบ แนวทาง วิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน   ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  รวมทั้งแนวคิด แนวทางปฏิบัติ
ของส านักปฏิบัติต่างๆ  ในสังคมไทย  และฝึกปฏิบัติโดยเน้นให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้องและเกิดผล  เพื่อการพัฒนาจิตใจให้เกิดสันติภายของผู้ฝึกปฏิบัติ  
รวมทั้งการน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับสังคมอย่าง
สันติสุข   
หมายเหตุ  :   (๓)  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  
 
๖๑๘ ๑๐๕  สังคมพหุวัฒนธรรม           (๓) (๒-๑-๖) 
  (Multi-cultural Society) 
  ความแตกต่างหลากหลายของสังคม  บริบทของสังคมชนบทในวิถีแบบ
เกษตรธรรมชาติไปจนถึงสังคมที่มีความสลับซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี  การปะทะขัดแย้งกัน การกลืนกลายของวัฒนธรรมเก่ากับ
วัฒนธรรมใหม่  วัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตก  การเรียนรู้และเข้าใจ
ใน รูปแบบแนวทาง มุมมอง วิถีปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพอัตลักษณ์  
เพศ  ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน   ทั้งในระดับบุคคล  ประเทศ  ประชาคม
อาเซียน และสังคมโลก   น าเอาวัฒนธรรมความเช่ือและภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ดี
งาม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาร่วมสร้างประสานสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข   
หมายเหตุ  :   (๓)  เป็นวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต   
 
 
 

 
รหัสเดิม/ช่ือคงเดิม/ปรับ

หน่วยกิตใหม่/ปรับ
ภาษาอังกฤษใหม่/ปรับ

ค าอธิบายใหม ่
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๒ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

๓. วิชาเอก  ๓ .        หมวดวิชาเอก   จ านวน ๙  หน่วยกิต  
๖๑๘ ๒๐๖  พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ                ๓ (๓-๐-๖)            Buddhism for Peace 
 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับสันติภาพในพระไตรปิฎก และอรรถกถาที่
ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งในแง่ของความหมาย คุณค่า ความส าคัญ และ
เป้าหมาย โดยเน้นศึกษาทั้งสันติภาพภายใน และสันติภาพภายนอกที่
ปฏิสัมพันธ์กับสันติภาพซึ่งเกิดขึ้นในตัวเองที่เอื้อต่อการพัฒนาสันติภาพใน
สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมไปถึงการศึกษาพัฒนาการของสันติภาพ
ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบันขององค์กร  นักคิด นักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทโดดเด่นเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาสันติภาพทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
๖๑๘ ๒๐๗  พุทธสันติวิธี                  ๓ (๓-๐-๖) 
   Buddhist Peaceful Means 
 ศึกษาหลักการ และเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติ
วิธีในพระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาความหมาย ความเป็นมา  คุณค่าและ
ความส าคัญของสันติวิธีต่อมนุษย์และสังคม รวมไปถึงการศึกษา และเรียนรู้
รูปแบบของพุทธสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละกรณี เช่น หลักอธิกรณสมถะ 
และการไกล่เกลี่ยคนกลาง ตลอดจนปัจจัยหรือเง่ือนไขที่น าไปสู่การสร้าง
ความส าเร็จในการใช้พุทธสันติวิธีรูปแบบต่างๆ อันจะน าไปสู่การน าหลักพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน   
  
๖๑๘ ๒๐๘   สันติสนทนา                  ๓ (๒-๑-๖) 
   Interfaith Dialogue 
 ศึกษาแนวความคิด ความส าคัญ รูปแบบ และกระบวนการของสันติ

เปลี่ยนเป็นวิชา 
สัมมนาพระพุทธ 

ศาสนาเพื่อสันติภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเดิม/ช่ือเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุบรวมเป็นวิชา 
สุนทรียสารเพื่อ

สันติภาพ 

 ๖๑๘ ๑๐๓  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ              ๓ (๓-๐-๖) 
   (Seminar on Buddhism for Peace) 
  พัฒนาการของสันติภาพตั้งแต่สมัยพุทธกาล  หลักค าสอน องค์ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติภาพที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  แนวคิดทฤษฎีพุทธ
ปรัชญา แนวทางปฏิบัติทั้งเถรวาทและมหายาน  เพื่อเข้าถึงสันติภาพภายในและ
สันติภาพภายนอก ตลอดถึงองค์กร นักคิด นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่มี
บทบาทโดดเด่นต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาสันติภาพต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม   
หมายเหตุ:     เป็นวิชาบังคับ  ไมน่ับหน่วยกิต  (๓)  ของ แผน  ก แบบ  ก (๑) 
 
 
 
๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธ ี              ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Peaceful Means) 
   หลักค าสอน หลักการ วิธีการ หรือเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธีในพระไตรปิฎก  โดยเน้นศึกษาถอดบทเรียน รูปแบบแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติสุขจากจากกรณีต่าง ๆ 
ของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เหล่าพระอริยสาวก เช่น หลักอธิกรณ-สมถะ พร้อม
ทั้งเปรียบเทียบรูปแบบสันติวิธีในส านักต่างๆ  ทั้งตะวันตกและตะวันออก  เพื่อ
ค้นหาปัจจัยหรือเง่ือนไขของรูปแบบสันติวิธีท่ีควรน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน 
   
 
๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพ่ือสันติภาพ           ๓ (๒-๕-๒) 
   (Mindful Dialogue for Peace) 

 รหัสใหม/่ช่ือใหม่/
ภาษาอังกฤษใหม่/

ค าอธิบายใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเดิม/ช่ือเดิม/ 
 เปลี่ยนค าอธิบายใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

 รหัสใหม/่ช่ือใหม่//ปรับ
หน่วยกิต/ภาษาอังกฤษ



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๓ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

สนทนาระหว่างกลุ่มคนที่มีความเช่ือที่แตกต่างของนักคิด นักปฏิบัติ นักการ
ศาสนา นักการเมืองตามแนวตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา โดยน าหลักการตามที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องมือ รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการโดยน าหลักการสันติสนทนาในการ
สร้างความปรองดองให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในการสร้างความสมดุลทาง
ความคิด การพูด และการกระท า หรือเพื่อลดปัญหาหรือแก้ไขเยียวยาความ
ขัดแย้งในสังคมทุกระดับ รวมถึงเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณของแต่บุคคลเพื่อ
สันติภาพภายใน และภายนอก 
 
๖๑๘ ๓๐๙  การปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง                 ๓ (๓-๐-๖)           
 Practice for Managing Conflict 
 เน้นให้ผู้เรียน  ฝึกปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์จริง
ฝึกปฏิบัติด้วยการประยุกต์แนวทางการสร้างสันติภาพโดยใช้สันติวิธีใน
เพื่อแก้ไขและเยียวยาความ  ตลอดจนศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  พระพุทธศาสนา
ทั้งที่เป็นก ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีรณีความขัดแย้งในลักษณะคู่ความใน
ศาล ในชุมชน หรือสังคมตามความเห็นชอบจากผู้สอนพร้อมทั้งบันทึกการฝึก
ปฏิบัติและผลจากการฝึกปฏิบัติเพื่อน าเสนอ 
  
 
 
๖๑๘ ๒๑๐  สัมมนาสันติศึกษา            (๓) (๓-๐-๖)   Seminar on Peace Studies 
 สัมมนาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง สงคราม และ
ความรุนแรง อีกทั้งร่วมกันแสวงหาแนวทางการสร้างสันติภาพโดยใช้สันติวิธี
เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม หรือเพื่อร่วมกันหาทาง
ออกต่อประเด็นความขัดแย้งและความรุนแรงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือใหม ่
 

   หลักการสื่อสารที่สร้างสันติภาพให้กับตนเองและสังคม การ
สื่อสารที่ไม่สร้างความขัดแย้งและน าไปสู่การใช้ถ้อยค าที่รุนแรง การรู้เท่าทันสื่อ 
การใช้เหตุผลและมีสติรู้ทันยั้งคิดในสังคมออนไลน์ การจัดกระบวนการสานเสวนา
เพื่อสร้างความปรองดองและการจัดการความขัดแย้ง การเปิดใจรับฟัง การฟังอย่าง
ลึกซึ้ง และการมีศรัทธาเคารพให้เกียรติผู้ที่มีความเชื่อและความเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
 
 
๖๑๘ ๒๐๘   ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี           ๓ (๐-๓-๖) 
   (Practice of Conflict Management by Buddhist Peaceful 
Means) 
   น าองค์ความรู้ด้านสันติภาพไปใช้ในกระบวนการสร้างความปรองดอง  
โดยลงพื้นที่ศึกษาองค์กร  หน่วยงาน ชุมชน มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและการ
สร้างความปรองดอง  ออกแบบเครื่องมือเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความ
ปรองดอง  โดยน าหลักพุทธสันติวิธีและศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ต่อกรณีความ
ขัดแย้งของคู่ความในศาล ในชุมชน หรือในสังคม  ถอดบทเรียนประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัติ  ปัจจัยเง่ือนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวในการปฏิบัติการ
จัดการความขัดแย้ง 
 
๖๑๘ ๑๐๓  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ              ๓ (๓-๐-๖) 
  (Seminar on Buddhism for Peace) 
  พัฒนาการของสันติภาพตั้งแต่สมัยพุทธกาล  หลักค าสอน องค์ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติภาพที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  แนวคิดทฤษฎีพุทธ
ปรัชญา แนวทางปฏิบัติทั้งเถรวาทและมหายาน  เพื่อเข้าถึงสันติภาพภายในและ

ใหม่/ค าอธิบายใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสใหม/่ช่ือใหม่/
ภาษาอังกฤษใหม่/

ค าอธิบายใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสใหม/่ช่ือใหม่/
ภาษาอังกฤษใหม่/

ค าอธิบายใหม ่
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๔ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

สันติภาพภายนอก ตลอดถึงองค์กร นักคิด นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่มี
บทบาทโดดเด่นต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาสันติภาพต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม   
 
๖๑๘ ๑๐๖  สติส าหรับวิศวกรสันติภาพ              ๓ (๐-๓-๖) 
   (Mindfulness for Peace Engineers) 
  การเสริมสร้างภูมิต้านทาน น้อมน าสติอย่างมีวุฒิภาวะ เพื่อการพัฒนา
ฝึกฝนอบรมตนเองและการประยุกต์ใช้สติเพื่อการสร้างสังคมสันติสุข  น าหลักการ 
รูปแบบ แนวทางปฏิบัติตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสู่ภาคสังคม
หรือชุมชนให้เห็นผล  ทั้งด้านกายภาวนา กริยามารยาท การอ่อนน้อมถ่อมตน การ
ขวนขวาย  ด้านศีลภาวนา การตั้งมั่นในหลักการ กฎระเบียบ วินัย  ด้านจิตต
ภาวนา  การมีจิตอาสาเสียสละ  อดทน ให้อภัย  และด้านปัญญาภาวนา  การ
แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์  
 

 
 
 

 
วิชาใหม่ 

 
วิชาใหม่ 

๔. วิชาเลือก  ๔. หมวดวิชาเลือก         จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต  
๖๑๘ ๓๑๑  การสื่อสารเพ่ือสันติภาพ                               ๓ (๓-๐-๖) 
  Communication for Peace 
 ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อ
สันติภาพ โดยศึกษากระบวนการเจรจาเพื่อสันติ และการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 
ของนักคิด และปฏิบัติการด้านการสื่อสารทั่วโลก และในพระพุทธศาสนา ทั้ง
พระพุทธเจ้า และเหล่าสาวก เช่น การเยียวยาอารมณ์ของนางกีสาโคตรมี การ
ไกลเกลี่ยกรณีพระญาติทะเลาะกัน และการที่พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีขัดแย้ง
กัน หรือรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในลักษณะ           
วัจนภาษาและอวัจนภาษาซึ่งน าไปสู่การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง 
ตั้งแต่การป้องกันหลีกเลี่ยง การคลี่คลายแก้ไขปัญหา การบรรลุข้อตกลง

ยุ บ ร ว ม เ ป็ น วิ ช า
สุ น ท รี ย ส า ร เ พื่ อ
สันติภาพ/ย้ายไปเป็น
หมวดวิชาเอก          
 
 
 
 
 
 

๖๑๘ ๒๑๐  สุนทรียสารเพ่ือสันติภาพ           ๓ (๒-๑-๖) 
   (Mindful Dialogue for Peace) 
   หลักการสื่อสารที่สร้างสันติภาพให้กับตนเองและสังคม การสื่อสารที่ไม่
สร้างความขัดแย้งและน าไปสู่การใช้ถ้อยค าที่รุนแรง การรู้เท่าทันสื่อ การใช้เหตุผล
และมีสติรู้ทันยั้งคิดในสังคมออนไลน์ การจัดกระบวนการสานเสวนาเพื่อสร้างความ
ปรองดองและการจัดการความขัดแย้ง การเปิดใจรับฟัง การฟังอย่างลึกซึ้ง และการ
มีศรัทธาเคารพให้เกียรติผู้ที่มีความเชื่อและความเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 

รหัสใหม/่ช่ือใหม่/
ภาษาอังกฤษใหม่/

ค าอธิบายใหม่/ย้ายไปเป็น
หมวดวิชาเอก          

 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๕ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

ร่วมกัน รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ 
 
 
๖๑๘ ๓๑๒  ผู้น าทางศาสนาและทางการเมืองเพ่ือสันติภาพ     ๓ (๓-๐-๖) 
  Religious and Political Leaders for Peace                       
  ศึกษาบทบาทและความส าคัญของผู้น าทางศาสนา และนักการเมือง
ในระดับชาติ และ ระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการในศึกษาและสร้าง
สันติภาพ เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู และพระนบี มูฮัมหมัด และกลุ่มคนที่
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เช่น เนลสัน เมลเดลา ออง ซาน ซูจี ดาไล 
ลามะ รวมถึงพุทธทาสภิกขุ และพระพรหมคุณาภรณ์ (ปยุตฺโต.อ.ป) 
 
๖๑๘ ๓๑๓  การไกล่เกลี่ยคนกลาง                 ๓ (๓-๐-๖) 
  Mediation 
  ศึกษาแนวคิด ความส าคัญ รูปแบบ กระบวนการและเครื่องมือการ
ไกล่เกลี่ยตามแนวตะวันตก และในทางพระพุทธศาสนา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องมือ ส าหรับสร้างความปรองดองอย่างมีสติแก่คู่กรณีที่ขัดแย้งกันใน
กรณีต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
 
 
 
 
 
๖๑๘ ๓๑๔  กระบวนการยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ                   ๓ (๓-๐-๖) 
  Justice Process for Peace 
  ศึกษาแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง

 
 
 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
  
  ปรับเป็นวิชาทักษะ
การเจรจาและการไกล่
เกลี่ยคนกลาง   
 
  
 
 
 
 
 
 

ช่ือคงเดิม 
 ปรับค าอธิบายใหม ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๑๘ ๑๐๗    ทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยคนกลาง              ๓ (๒-๑-๖) 
     (Skill on Negotiation and Mediation) 
     แนวคิดทฤษฎีการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ยคนกลางตามหลัก
วิชาการสากล ทั้งตะวันตก ตะวันออก และในทางพระพุทธศาสนา  รูปแบบ วิธีการ 
ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยของนักไกล่เกลี่ย นักเจรจาในการแก้ไขความขัดแย้งและ
สานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ชุดเครื่องมือและการประยุกต์ใช้เพื่อการเจรจา
ไกล่เกลี่ย  การวิเคราะห์ออกแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อประสิทธิผล  รวมถึง
ประสบการณ์ของนักไกล่เกลี่ยมืออาชีพ  ทั้งในระดับองค์กร ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ  
 
๖๑๘ ๓๑๔   กระบวนการยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Justice  Process  for  Peace) 
  การด าเนินการกระบวนการยุติธรรมหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้ง  บทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักทางอาญา ทางแพ่ง ตั้งแต่ช้ันพนักงานสอบสวนหรือต ารวจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสใหม/่ช่ือใหม่/หน่วย
กิตใหม่/ภาษาอังกฤษ

ใหม่/ปรับค าอธิบายใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเดิม/ช่ือเดิม/หน่วย
กิตเดิม/ภาษาอังกฤษเดมิ/ 

ค าอธิบายใหม ่
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๖ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

เช่น แนวคิดกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แนวคิดยุติธรรมชุมชน กระบวน 
การทางศาลรวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง ที่
ปรากฏในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และกฎหมายอาญา เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย กฎหมายเกี่ยวกับการประนีประนอมข้อพิพาท และ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
 
 
๖๑๘ ๓๑๕   องค์กรสันติภาพระหว่างประเทศ                  ๓ (๓-๐-๖) 
  International Peace Organization 
 ศึกษาบทบาท และแนวทางปฏิบัติของผู้น าองค์กรหรือกลุ่มองค์กรที่
มีอิทธิพลต่อการสร้างสันติภาพทั่วโลก เช่น องค์การสหประชาชาติ  )United 
Nation) องค์การยูเนสโก (UNESCO)  องค์กรศาสนาเพื่อสันติภาพ และมูลนิธิ
สันติภาพนิวาโน โดยมุ่งเน้นศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการสร้าง และ
การรักษาสันติภาพอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
สงครามทางอาวุธ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 
๖๑๘ ๓๑๖  ขันติธรรมทางศาสนา               ๓ (๓-๐-๖) 
  Religious Tolerance 
ศึกษาภูมิหลังความเป็นมาแนวคิดขันติกรรมทางศาสนาที่สัมพันธ์กับสงคราม
ระหว่างศาสนาและนิกายทางศาสนาในประเทศต่างๆ แนวคิดและวิธีการใช้
ขันติธรรมของศาสนาต่างๆ  ตลอดถึงกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ย
เสรีภาพทางศาสนานานาชาติ  )International Religious Freedom) อันมี
อิทธิพลต่อการออกแบบรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา  การแยกการปกครองของรัฐออกจากศาสนา เป็นต้น เพื่อหา
แนวทางใช้หลักขันติธรรมเป็นฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลาง

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับแก้ไขใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 

อัยการ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และช้ันบังคับคดี กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ปฏิบัติการใน
ศาล นอกศาล กฎหมายของส่วนราชการและองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชน  
รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๑๘ ๒๑๑   สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา              ๓ (๐-๓-๖) 
  (Seminar on Religious Tolerance) 
   การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติของแต่ละศาสนา ถอด
บทเรียนหลักการ  วิธีการ และประสบการณ์ใหม่  ๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งระบบ
โครงสร้าง เงื่อนไข กติกา กฎระเบียบ รวมถึงเรียนรู้ วัฒนธรรมข้อตกลงทางสังคมที่
เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ก้าวข้ามขอบเขตความเช่ือทางศาสนา  
การค้นพบ การเข้าถึงความจริงเชิงสากล  การยึดสังคมเป็นเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง
ส าคัญในการสร้างสันติสุข  การเน้นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  มิติ
ศาสนากับสังคมในฐานะที่ต้องส่งเสริมเกี่ยวข้องกัน  ร่วมแสวงหาหลักค าสอน 
แนวคิด  วิธีการ กระบวนการสร้างสันติภาพในแต่ละศาสนา    การแสวงหา
ทางออกในบริบทของความขัดแย้งทางศาสนา  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพือ่
การเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติต่อกันบนหลักการพื้นฐานสากล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสใหม/่ช่ือใหม่/หน่วย
กิตใหม่/ภาษาอังกฤษ
ใหม่/ค าอธิบายใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๗ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

ความแตกต่างหลากหลายทางศาสนา 
๖๑๘ ๓๑๗   ศึกษาอิสระในสันตศิึกษา               ๓ (๓-๐-๖) Independent Study in Peace Studies 
 ให้นิสิตเลือกและน าเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับกรณีตัวอย่างปัญหา
ความขัดแย้งจากสถานการณ์จริง  และบูรณาการรูปแบบและวิธีการสร้าง
สันติภาพโดยใช้สันติวิธี เพื่อใช้เครื่องมือและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา
และเปลี่ยน ไปสู่การด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาปัญหาความขัดแย้งที่นิสิต
เลือก โดยการปฏิบัติจริง หรือศึกษาวิเคราะห์ พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน
การศึกษาในรูปแบบของงานวิชาการ 

 
 
 
 

ตัดออก 
 
 
 
 
 
 

 
๖๑๘ ๒๑๒  นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยกับกระบวนการสร้างสันติภาพ  ๓ (๒-๑-๖) 
  (Thai Wisdom Innovation and Peace Building Process) 
  บริบทการสร้างสันติสุข  ความปรองดอง ความสามัคคี การหยุดยั้ง
ความรุนแรง การสร้างประชาธิปไตย การลดความเกลียดชัง การสร้างพื้นที่แห่ง
ความไว้วางใจเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยอาศัยองค์ความรู้ท้องถิ่น แนวปฏิบัติ 
วิถีปราชญ์ชาวบ้าน กับแนวคิดการสร้างสันติภาพในเชิงวิชาการ  การน าหลักค า
สอนทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างสันติภาพ  การมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ภาคประชาสังคมต่อการแก้ไขเยียวยา การป้องกัน เพื่อ
สร้างสันติสุขท้ังในระดับบุคคล ชุมชน สังคม  และในระดับชาติ      
 
๖๑๘ ๒๐๙    สันติยุติธรรมทางสังคม              ๓ (๒-๑-๖) 
  (Social Just – Peace) 
  บริบทของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  องค์ความรู้ท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้านต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  วิธีการไกล่เกลี่ย เจรจาต่อรอง การ
สมานฉันท์ด้วยระบบยุติธรรมของชุมชน  การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า การ
ถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  ผลกระทบผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย  การสร้างเวทีสาธารณะ การมีส่วนร่วม  สิทธิมนุษยชน  เสรีภาพ  ความเท่า
เทียมทางการเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยมความเช่ือและวัฒนธรรม  การป้องกัน การ
เยียวยาฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ
สภาพของบุคคลหรือสังคม   
 
 
 
 
 

 
 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๘ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ 

๕. วิทยานิพนธ์  ๕. วิทยานิพนธ์         
๖๑๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์  ๑๒  หน่วยกิต 
    Thesis 
 เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มเีนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูร 
 

รหัส/ช่ือคงเดิม 
 

๖๑๘ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์   จ านวน  ๑๒ หน่วยกติ 
  (Thesis)                      
  ท าวิจัยโดยน าองค์ความรู้มาวิเคราะห์ศึกษาหรือบูรณาการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาตามลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อการประยุกต์ใช้  เพื่อ
ป้องกัน แก้ไข และเพื่อการสร้างหรือพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพ  พร้อมทั้ง
ค้นหาแนวทางส าหรับการจัดการความขัดแย้ง   เพื่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 

รหัสเดิม/ช่ือเดิม 
เปลี่ยนค าอธิบาย 

ให้ชัดขึ้น 

๕. สารนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต  ๖. สารนิพนธ์  
๖๑๘ ๓๐๐  สารนิพนธ์  ๖  หน่วยกิต 
  Thematic Paper 
 ศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการ
สร้างสันติภาพโดยสันติวิธีที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวชุมชน สังคม รวมทั้งประเทศชาติ และ
ศาสนา โดยสันติวิธี ภายใต้การอนุญาต แนะน าและการควบคุมโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์ 
 

รหัส/ช่ือคงเดิม 
 

๖๑๘ ๓๐๐  สารนิพนธ์  จ านวน  ๖  หน่วยกิต 
 (Research  paper) 
 ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในบริบทของการสร้างสันติภาพโดยสันติวิธี    
วิเคราะห์ ประยุกต์  หรือถอดบทเรียน บุคคล องค์กร สถาบัน ชุมชนหรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน 
สังคม รวมทั้งประเทศชาติ และศาสนา   ทั้งนี้โดยการได้รับการอนุญาต และการ
ควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปแบบหรือระดับของสารนิพนธ์ 

รหัสเดิม/ช่ือเดิม/
ภาษาอังกฤษใหม่/ 
เปลี่ยนค าอธิบาย 

ให้ชัดขึ้น 

 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๖๙ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๗๐ 
 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ 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 าสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อ 
บังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรอืสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้า
ประโยคและ 
 ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๗.๒ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า  ๓ .๕๐ จากระบบ  
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา หรือมี
ผลงานทางวิชาการท่ีคณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
 ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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หมวดที่ ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ 
ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
               วิชาบังคับ                        ๑๒ หน่วยกิต 
               กลุ่มวิชา                   ๑๘ หน่วยกิต 
               วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า           ๖ หน่วยกิต 
               วิทยานิพนธ์                     ๑๒ หน่วยกิต 
               รวมทัตงสิตน                      ๔๘ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
                วิชาบังคับ                       ๙ หน่วยกิต 
                กลุ่มวิชา                         ๙ หน่วยกิต 
                วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า            ๖ หน่วยกิต 
                วิทยานิพนธ์                     ๓๖ หน่วยกิต 
               รวมทัตงสิตน                      ๖๐ หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา
ปกต ิและไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา  ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพ
นิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
 ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ  อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง  
๓ ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
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 ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้น าไป
ค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
 ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากก าหนดการลาพักการศึกษา
ดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
 ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาให้นับ
ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 
๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ในกรณีนี้ ให้นิสิตได้ 
W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 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 หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ
ตามข้อ ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษาท่ัวไป 

หมวดที่ ๓ 
การขึตนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียนและ
วัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
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ก าหนด ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาค
นั้นทั้งหมด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
 ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ใน
กรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง  
ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทน
ได ้ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
 ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
 ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 
๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียนรักษา
สภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน การศึกษาโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอน เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 
 ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
 ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐ วันแรกของภาค
การศึกษาปกต ิโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาที่ถอน 
 ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ในรายวิชานั้น 
เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้
นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น 
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 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นก าหนดนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

หมวดที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจท าการ
วัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับ
รายวิชานั้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
 ๒๐.๒ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็
ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
และ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑ .๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย  ใช้ เพียง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

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 ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

   สัญลักษณ์        ผลการศึกษา 
S (Satisfactory) เป็นที่พอใจ 

U (Unsatisfactory) ไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้นด้วย
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไม่สมบูรณ์ 

SP (Satisfactory Progress) ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
UP (Unsatisfactory Progress) ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๗๕ 
 

W (Withdrawn) ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
Au (Audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

 ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 ๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกาเรียบเรียง 
 ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 

ดี (Good) B + 
ผ่าน (Passed) B 
ตก (Failed) F 

 ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๕.๑ 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 
 ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
 ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิต
ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า  I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาวัดผลและส่งผล
การศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่า
ระดับ 
 ๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
 ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับและมี
ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
 ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ ๑๙.๑.๓ 
 ๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษา
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รายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษา
ถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปและ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องใน
ภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็
ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A, B, C 
หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
 ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา
นั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
 ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม หรือ
อาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
 ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิตตามข้อ 
๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔ 

หมวดที่ ๕ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ ์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๗๗ 
 

 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

หมวดที่ ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
 ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
 ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณีที่
หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
 ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
 ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
 ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
 ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 

หมวดที่ ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้ 
 ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
 ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
 ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
 ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง 
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ ๓๒ นิสิตต้องได้รับ
โทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
 ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิต
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กระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท 
พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
 ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๘๐ 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

๖.๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๖.๑.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
        ๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
๖.๒  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
        ๖.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
        ๖.๒.๒  ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม  

ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยค และ  

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

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
         ๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี

ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการ
ที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

         ๗.๑.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
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         ๗.๒.๑  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ 

         ๗.๒.๒  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ แต้ม  
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยค 

         ๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
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 มีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 
สัปดาห์  และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ 

ระบบไตรภาค ๑ ปี  การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 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 าวิทยานิพนธ์ตามจ 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 

๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ 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  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน 
ข้อ ๗  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค 
๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอ

อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค

การศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

 
   

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบางส่วนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗  มิถุนายน จึง
ออกข้อบังคับไว้ 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 
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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 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ 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 

ข้อ ๖  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะบดี 
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ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการ 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ให้ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ 
หน้าที่ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๘๖ 
 

 
 
 
 
 

         ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจ านวนชั่วโมงการศึกษา

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกต ิ
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและ

ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

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

 
   

 
 
 

(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโ ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๘๗ 
 

 
 
 

           
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
เพ่ือให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ 

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  เวลาและสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประจ 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 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๘๘ 
 

 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อ ย  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 าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

          แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า ๘      หน่วยกิต 
วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                 ๑๒       หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น        ไม่น้อยกว่า ๓๘      หน่วยกิต 

๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต 
จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 การศึกษาอิสระ                  ๖      หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น         ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๘๙ 
 

 
๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
      แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
      แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า

วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
 วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า ๖      หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                       ๓๖ หน่วยกิต 
 รวมทั้งสิ้น           ไม่น้อยกว่า ๕๔    หน่วยกิต 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
         
 

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  
            อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

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

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

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

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

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

 ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๙๑ 
 

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

ข้อ ๖  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๖.๑ ให้นิสิตจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น

ประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่านการ
ตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้ันตอน 

๖.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
(๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
(๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
(๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(๖)  วิธีด าเนินการวิจัย 
(๗)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
(๘)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
(๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
(๑๐)  ประวัติผู้วิจัย 

ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

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

๖.๔  นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใน
แต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้าน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ด้วย 

๖.๖  เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบค าร้อง 
บฑ ๘.๑ พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่าน
ความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๖.๗  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๙๒ 
 

๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 

๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

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

ข้อ ๘  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง 

บฑ ๘  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้น าส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก ยกเว้น 
หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีเหตุผลความ
จ าเป็นเพียงพอ นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

๘.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นค า
ร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ข้อ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ รูป
คน แต่ไม่เกิน  ๓  รูป/คน  ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน 

๙.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๙๓ 
 

(๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ
ท าวิทยานิพนธ์ 

(๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
(๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ข้อ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๑  การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง

ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖ 
หน่วยกิตข้ึนไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
จัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ 
เดือน 

๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ผ่านรายวิชาที่ก าหนดให้
ศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว  และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมารายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๔  นิสิตผู้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 

(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์   และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

(๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๙๔ 
 

(๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๘  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ท าการขอสอบได้ 
๑๒.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ  ต่อบัณฑิต

วิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
๑๒.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นค าร้องแล้ว ๑๐ วัน

ท าการ 
๑๒.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธานคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว  รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 

๑๒.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวัน
สอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

ข้อ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 

ประกอบด้วย 
(๑)  ประธาน  ได้แก่  คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
(๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
(๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 

๑๓.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้แล้ว  
ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

๑๓.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน  และมี
หนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นความลับส าหรับผู้สอบ 

๑๓.๔ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
 

หมวดที่ ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่อง

ที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๙๕ 
 

๑๔.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น  ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องด าเนินการ
ยื่นขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจาก
ก าหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องด าเนินการขอสอบใหม่ กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น 

๑๔.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยก าหนดเป็น 
๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP (In progress) 
๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์  อาจกระท า

ได้เมื่อเห็นสมควร  แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการ
แก้ไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๑๔.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน  และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อย
แล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๕  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
๑๕.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  

ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน  จ านวน ๗ 
เล่ม  โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย  ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด  และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นแบบไฟล์ 
Microsoft  Word  และไฟล์  Adobe PDF  จ านวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่นิสิตส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

๑๕.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อผูกพัน
หรืออ่ืน ๆ  หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่ต้องการ
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ  ทั้งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม  พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๑ ชุด 

๑๕.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนน าไปพิมพ์เผยแร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๙๖ 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๑๖  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้

ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๗  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  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 โดย
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

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

ในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อ ๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและ

ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิต  ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

      
 

 
(พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อ ย  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 าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
       แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัย

อาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
          แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ

ได้ ๑๒ หน่วยกิต  จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า ๘        หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒      หน่วยกิต 
วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า       ๖        หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  ๑๒      หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น            ไม่น้อยกว่า        ๓๘        หน่วยกิต 
๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และท าการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไม่น้อยกว่า             ๘   หน่วยกิต 
วิชาเอก               ไม่น้อยกว่า           ๑๒   หน่วยกิต 
วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า           ๑๒   หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ                                ๖    หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น             ไม่น้อยกว่า           ๓๘     หน่วยกิต 
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๓. ระดับปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ  ดังนี้ 
๑)  แบบ ๑  ผู้เข้าศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต  เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
      แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต 
      แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

ให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต 
๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และท า

วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกิต 
วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า          ๖ หน่วยกิต 
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  ๖      หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 ๓๖    หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น     ไม่น้อยกว่า         ๕๔  หน่วยกิต 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
 
                    

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ส าหรับคฤหัสถ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดรายวิชาบาลี  ให้ศึกษา
เพ่ิมเติม 

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษา
เพ่ิมเติม 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 
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มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๐๖ 
 

  
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๐๗ 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๐๘ 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๐๙ 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๑๐ 
 

 
 
 

 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๑๑ 
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ภาคผนวก ง 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**********************  
 

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, ดร. 
 

๑. ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์   
๒. สังกัด              หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓. ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย      
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร..(๒๕๕๘). “รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด: ศึกษาวิเคราะห์

หมู่บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. ส านักงานป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). “การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสันติภาพเพ่ือพัฒนา
กระบวนการสร้างสันติภาพในสังคมไทย”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสอง
ทศวรรษหน้า”.  กรุงเทพฯ :  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
๓.๒ หนังสือ/ต ารา   
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๕). ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทาง

การเมืองเพื่อความปรองดอง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บจก. สุขขุมวิทการพิมพ์, ๕๐ หน้า. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๕). พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จอบส์ ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: 

บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๓๖ หน้า. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๖). พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาทางจริยธรรม เรื่อง

การฆ่าตัวตาย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๑๐ หน้า.    
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๔๕๐ หน้า   
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๘).  แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองในสองทศวรรษ

หน้า. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๔๘๙ หน้า. 
Assoc.Prof. Dr. PhramahaHansa Dhammahaso. (2014). Wisdom for a Harmonious and 

Awakening Society. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 130 page. 
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๓.๓ บทความทางวิชาการ     
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๙). “สันติศึกษา :พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”. วารสารสันติ

ศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) : ๑-๙. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๙). “การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๑-๑๖. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๘). “สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน”.  วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขโลก (พฤษภาคม-มิถุนายน)  : ๒๕.     

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๖). “เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ: การจัดการความ
ขัดแย้ง ผ่านมิติของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ ์ 
มจร. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน) : ๓๕-๕๔. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๖). “ความยุติธรรมในมุมมองของพระพุทธศาสนา”. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๑-๑๐. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๕). “อภัยทาน : ประตูสู่ความปรองดองของชีวิตและ                          
   สังคม”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ. (พฤษภาคม-

มิถุนายน) : ๑๔. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**********************  
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร. 

 
๑. ต าแหน่ง   อาจารย์    
๒. สังกัด              หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓. ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย      
         พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ดร., ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, นพ.ดร.บรรพต ต้นธีรวงศ์, ดร.พูนสุข 

มาศรังสรรค์. (๒๕๕๘). “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่าง 
     สันติสุขในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุ่มประเทศ  CLMV  
     ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยง”. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
 
   ๓.๒ บทความทางวิชาการ  
 พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร. (๒๕๖๐).  “กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก :บูรณา 
      การเพ่ือความสมานฉันท์ในสังคมไทย”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๑๓  
      ฉบับที ่๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๓๔.   
 พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๙). “บทบาทการเสริมสร้างสันติภาพของ ดร.อัมเบดการ์ ตามหลัก

พุทธสันติวิธี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๔ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) 
: ๒๐๙-๒๑๙. 

 พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๙). “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสังคมนิยมในพุทธปรัชญา 
      เถรวาท”.  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฉบับปีที่ ๒๓  ฉบับที ่๑  
      (มกราคม-เมษายน) : ๗๐. 
       พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๘). “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม: แนวคิดว่าด้วย 
      ทรัพย์สินส่วนกลางในสังคมสงฆ์”.  วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที ่๒ ฉบับพิเศษ เนื่องใน 
      โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขโลก (พฤษภาคม-มิถุนายน) : ๓๐.     
  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๘). “การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมตามแนวคิดของ 
      มาเคียวเวลลี่”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๓ ฉบับที ่๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม)  
     : ๑๑๕-๑๓๒.  
  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๗).  “สันติภาพบนพื้นฐานความยุติธรรม: วิเคราะห์แนวคิด 
      ปรัชญาการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๑  
     ฉบับที ่๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๒๙-๔๒. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**********************  
ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 

 
๑. ต าแหน่ง   อาจารย์    
๒. สังกัด              หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓. ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย     
  ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และ อ.อนุชา โสภาคย์วิจิตร (๒๕๕๘). “การออกแบบเลขนศิลป์ 
    สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์วัดไทยฝ่ายเถรวาท”. สถาบันวิจัยและพัฒนา :  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ดร., ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, นพ.ดร.บรรพต ต้นธีรวงศ์, ดร.พูนสุข 

มาศรังสรรค์. (๒๕๕๘). “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่าง 
     สันติสุขในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุ่มประเทศ  CLMV  
     ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยง”. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

๓.๒ บทความทางวิชาการ    
ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๕๙). “สันติศึกษา : มรรคาสู่วิถีพุทธ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 

มจร. ปีที่ ๔ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) : ๓๙-๕๑. 
ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๕๘). “การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น า”. 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ . ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน) : ๕๐. 

 ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๕๘). “ศีล : พุทธวิธีแก้ปัญหาวินัยจราจร”. วารสารมหาจุฬา 
    วิชาการ. ปีที ่๒ ฉบับพิเศษ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก. (พฤษภาคม- 
    มิถุนายน) :  ๒๐๗-๒๒๒.     
 ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๕๘). “พุทธวิธีสร้างแรงจูงใจในการรักษาศีล  ๕”. วารสารจิตวิทยา  
    เกษมบัณฑิต. ปีที ่๕ ฉบับที ่๑ (มกราคม-มิถุนายน) : ๑-๑๕. 

 
 
 

 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๐ 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**********************  
ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์ 

 
๑. ต าแหน่ง   อาจารย์    
๒. สังกัด              หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓. ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย      
  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ดร., ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, นพ.ดร.บรรพต ต้นธีรวงศ์, ดร.พูนสุข 

มาศรังสรรค์. (๒๕๕๘). “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่าง 
     สันติสุขในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุ่มประเทศ  CLMV  
     ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยง”. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
    ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์. (๒๕๕๘). “ตัวชี้วัด Peace Index”. สถาบันพระปกเกล้า.    
  
 ๓.๒ หนังสือ 
  ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์. (๒๕๕๘). หลักสูตรและคู่มือ : การฝึกอบรมวิทยากรตัว 
    คูณพัฒนายุติธรรรมชุมชนระดับจังหวัด. กรุงเทพฯ : บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด.  
    ๑๘๕ หน้า. 
 
  ๓.๓ บทความทางวิชาการ  
 ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์. (๒๕๖๐). “แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนสันติสุขเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักพุทธสันติวิธี:  กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  จังหวัด
นครปฐม”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) 
: ๙๙-๑๑๒.  

 ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์. (๒๕๖๐). “การประยุกต์หลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเพ่ือจัดการความ
ขัดแย้ง”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) :  

    ๑๔๙-๑๖๑.  
  ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์. (๒๕๕๖). “การน าวิธีการสื่อสารมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ 
   ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม”.  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที ่๓ ฉบับที ่๑ (มกราคม-มิถุนายน) : ๑๗ - ๒๗. 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๑ 
 

  ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์.  (๒๕๕๕).  ระบบการจัดการความขัดแย้งด้านการให้บริการทางการแพทย์  
    และสาธารณสุขของโรงพยาบาลภาครัฐ ระดับจังหวัด.  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที ่๒ ฉบับที ่๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๑๑ - ๒๖. 
  ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์.  (๒๕๕๕).   “การจัดการความขัดแย้งด้านการจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร”.   
    วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที ่๒ ฉบับที ่๒   
    (กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๒๗ – ๓๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๒ 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**********************  
ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค์ 

 
๑. ต าแหน่ง   อาจารย์    
๒. สังกัด              หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๓. ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 

       ๓ งานวิจัย ๑.     
         พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ดร., ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, นพ.ดร.บรรพต ต้นธีรวงศ์, ดร.พูนสุข 

มาศรังสรรค์. (๒๕๕๘). “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่าง 
     สันติสุขในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุ่มประเทศ  CLMV  
     ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยง”. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  
    ๓.๒ บทความทางวิชาการ     
 ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์. (๒๕๕๘). “คู่มือเข้าใจชนชั้น วรรณะ ความเหลื่อมล้ า”. วารสารสันติศึกษา 
    ปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๓ ฉบับที ่๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) : ๑๗๖-๑๘๘. 
 ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์. (๒๕๕๖). “ท าอย่างไรครอบครัวจึงจะไร้ความรุนแรง”. วารสารสันติศึกษา 
    ปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๑ ฉบับที ่๑ (มกราคม-มิถุนายน) : ๑๐๗-๑๒๐. 
   ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค์. (๒๕๕๕). “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”.   
    วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่๘ ฉบับที ่๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๐๑-๑๒๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๓ 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**********************  
พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) 

 
๑. ต าแหน่ง   ศาสตราจารย์   
๒. สังกัด              หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 

   ๕.๑ งานวิจัย 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์). (๒๕๕๗). “ พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์). (๒๕๕๕). “การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
๕.๒ บทความทางวิชาการ 
พระราชปริยัติกวี. “กรรมฐานในพระพุทธศาสนา : บทเรียนจากมหาสติปัฏฐานสูตรและความนิยมใน

สังคมไทย”. วารสาร มหาจุฬาวิชาการ.  ปีที่  ๔  ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๐) : ๑-๒๐. 

 
๕.๓ หนังสือ/ต ารา  
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์).(๒๕๕๙). พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   ๔๘๐ หน้า.   
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์). (๒๕๕๙). บูรณาการพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้าง

พลังบริหาร. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙๖ หน้า. 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์). (๒๕๕๙). จริยศาสตร์ในคัมภีร์

พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔๔๒ 
หน้า. 

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์). (๒๕๕๙). คู่มือการเรียนการสอนวิชาแปลไทย
เป็นมคธ ประโยค ป.ธ.๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑๒๔ หน้า. 

 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ    

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
หลักสูตรเก่า พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๕ 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๗ 
 

  



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
 - ค าสั่งแต่งตัตงคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
                         - ประกาศอนุมัติหลักสูตร 
 - ประกาศเปิดสอนหลกัสูตร 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๓๐ 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๓๑ 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๓๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา    ๑๓๔ 
 

 
 

 


